„Nowoczesna baza edukacji zawodowej przez modernizację
modernizacj i wyposażenie
wyposaż
PZS Nr 1 i
PZS Nr 2 w Kościerzynie”

Przedmiotem projektu jest modernizacja infrastruktury oraz wyposażenie
wyposa
wyposaż
w pomoce
dydaktyczne dwóch Powiatowych Szkół Nr 1 i 2 w Kościerzynie,
Ko
w zakresie adekwatnym do
wyposażenia
enia zakładów pracy i wymaga
wymagań potencjalnych pracodawców oraz Diagnozy potrzeb
rozwojowych kształcenia ogólnego i zawodowego Powiatu Kościerskiego,
Ko cierskiego, przyj
przyjętą Uchwałą
Nr 5/76/2016 Zarządu
du Powiatu Kościerskiego z 19.01.2016 r.
Zakres
res rzeczowy projektu obejmuje:
− modernizację pomieszcze
pomieszczeń dydaktycznych PZS Nr 2, w tym dostosowanie dla
potrzeb osób niepełnosprawnych, obejmujące:
obejmuj ce: roboty budowlane, roboty instalacyjne
wodno-kanalizacyjne,
kanalizacyjne, instalację
instalacj elektryczną, instalację gniazd wtyczkowych
wtyczko
i sieci
teletechnicznej, instalację
instalacj sieci strukturalnej, zakup schodołazu dla potrzeb osób
niepełnosprawnych,
− zakup sprzętu
tu i wyposażenia
wyposażenia na potrzeby pracowni praktycznej nauki zawodu w PZS
Nr 1 na kierunkach: Logistyk, Spedytor i w PZS Nr 2 na kierunkach:
kierunkach: Budownictwo –
energia odnawialna, Budownictwo, ICT elektrotechnika i elektronika, ICT chłodnictwo
i klimatyzacja, ICT mechatronik, ICT informatyk,
− zakup sprzętu
tu na potrzeby doradztwa zawodowego.
Celem projektu jest dostosowanie oferty kształcenia zawodowego
zawodowego na poziomie
ponadgimnazjalnym w powiecie kościerskim
ko cierskim oraz potrzeb gospodarki i rynku pracy.
Głównym rezultatem projektu zgodnie z założeniami Programu będzie
dzie liczba 528 uczniów
korzystających
cych ze wspartych obiektów infrastruktury jednostek kształcenia
kształcen zawodowego.
Pozostałymi korzyściami
ciami o charakterze społeczno-ekonomicznym
ekonomicznym jakie zostaną
zostan osiągnięte w
wyniku realizacji projektu będą
ędą:
− poprawa kompetencji, umiejętności
umiej
ci kluczowych kwalifikacji absolwentów szkół
zawodowych,
− dostosowanie rodzaju kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnej gospodarki,
− wzrost zdawalności
ci egzaminów zawodowych w szkołach na terenie powiatu,
− wzrost zainteresowania nauką
nauk w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych,
− spadek poziomu bezrobocia wśród
w ród absolwentów szkół zawodowych,
− zahamowanie
nie procesu odpływu mieszkańców
mieszka ców z terenu powiatu – osiągnięcie
dodatniego salda migracji,
− wzrost poziomu wykształcenia mieszkańców
mieszka
powiatu,
− wzrost dochodów mieszkańców
mieszka
powiatu.
Realizacja projektu przyczyni się
si do poszerzenia przyszłej oferty kształcenia u
ustawicznego,
m.in. przez przygotowaną w projekcie infrastruktur
infrastrukturę i wyposażenie.
Wartość projektu: 2 130 708,88 zł
Kwota dofinansowania projektu: 1 811 102,55 zł
Numer wniosku o dofinansowanie projektu:
projektu RPPM.04.01.00-20-0010/16
0010/16
Projekt jest współfinansowany ze środków
rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 20142014
2020.

