PROJEKTY POWIATU PŁOCKIEGO REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH
W RAMACH OKRESU PROGRAMOWANIA 2007 – 2013
Tytuł projektu

Źródło finansowania

1

2

Wartość projektu
PLN

Wkład Powiatu
%

PLN/€

wnioskowana
dotacja
PLN

Uwagi
%

3
4
5
6
7
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
PROJEKTY INWESTYCYJNE

8

1. Przebudowa drogi
powiatowej nr 5201W
Płock – Zągoty – Bonisław
od km 5+235 do 9+876”
2. Przebudowa -modernizacja
drogi powiatowej nr
2983W Gąbin – Wymyśle
Polskie od km 1+746 do km
7+ 492 o długości 5,746

3. ”Rozbudowa Budynku
Domu Pomocy Społecznej
w Brwilnie”

Priorytet III. Regionalny system
transportowy.
Działanie 3.1. Infrastruktura
drogowa.

Priorytet VII. Tworzenie i poprawa
warunków dla rozwoju kapitału
ludzkiego.
Działanie 7.3. Infrastruktura służąca
pomocy społecznej.

5 195 093

15

779 264

4 415 829

85

3 589 918

15

538 488

3 051 430

85

4 641 047

15

696 157

3 944 890

85

3 610 346

15

590 219

3 020 127

83,65

Projekt zrealizowany

Projekt zrealizowany

Projekt zrealizowany.
Zakończenie - 30.09.2013r.

4. „Przebudowa szkolnych
obiektów sportowych przy
Zespole Szkół im. Stanisława
Staszica
w Gąbinie

1.”Termomodernizacja
budynków użyteczności
publicznej na terenie
Powiatu Płockiego”

Priorytet VII. Tworzenie i poprawa
warunków dla rozwoju kapitału
ludzkiego.
Działanie 7.2. Infrastruktura służąca
edukacji.

RPO WM, Priorytet IV
Środowisko, Zapobieganie
zagrożeniom, energetyka,
Działanie 4.3 Ochrona
powietrza, energetyka

1 046 302PLN
( wkład własny +
koszty
niekwalifikowaln
e)

3 487 673

Projekt zrealizowany.
Zakończenie - 30.09.2013r.

2 441 371

30
Razem

20 524 077

3 650 430

Projekt zrealizowany.

16 873 647

70%

Projekt partnerski obejmuje:
zainstalowanie kolektorów słonecznych oraz
ocieplenie ścian i stropów budynków w:
DPS Goślice, ZS w Płocku, ZS w Gąbinie, SP w
Bielsku i Sp we Włókach gm Bulkowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
PROJEKTY KLUCZOWE ( inwestycyjne) w partnerstwie z URZĘDEM MARSZŁKOWSKIM WM
1
1.„Przyspieszenie wzrostu
konkurencyjności
województwa
mazowieckiego, przez
budowanie społeczeństwa
informacyjnego i gospodarki
opartej na wiedzy poprzez
stworzenie zintegrowanych
baz wiedzy na Mazowszu”

2.„Rozwój elektronicznej
administracji w samorządach
województwa mazowieckiego
wspomagającej niwelowanie
dwudzielności potencjału
województwa” Projekt EA

3

2

Priorytet I Tworzenie warunków
dla rozwoju potencjału
innowacyjnego i
przedsiębiorczości na Mazowszu,
Działanie 1.7 Promocja
Gospodarcza

5

6

7

8

Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego.
Projekt realizowany przy współudziale samorządów
gminnych, powiatowych i woj. mazowieckiego.
2 106 685

15

274 785

1 831 900

85

W tabeli pokazano udział Powiatu Płockiego w
projekcie
( całkowita wartość projektu – 180 mln, w tym:
dotacja unijna 153 mln
wkład UMWM i samorządów 27 mln)
Projekt realizowany przy współudziale samorządów
powiatowych woj. mazowieckiego. Liderem projektu
jest Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego.

Priorytet II e- Rozwój
Województwa Mazowieckiego,
Działanie 2.2 Rozwój e – usług.

SUMA:

4

185 265

15

2 291 950

24 165

161 100

298 950

1 993 000

85

W tabeli pokazano udział Powiatu Płockiego w
projekcie
( całkowita wartość projektu – 60 mln, w tym:
dotacja unijna 51 mln
wkład UMWM i samorządów 9 mln)

85

PROGRAM OPERACYJNY „ EUROPA ŚRODKOWA”
/ projekt partnerski /
1

1.”INARMA”
„Operacyjne zarządzanie
kryzysem wylewowym w skali
podregionalnej”

2

3

Całkowita wartość
projektu
€ 1 061 553,19
Program operacyjny EUROPA
ŚRODKOWA

SUMA:

W tym
€ 242 553,19
dla Powiatu
Płockiego
€ 1 408 006,00

4

5

25

Wkład własny
partnerów
221 132,98 €

15

Z czego Powiat
Płocki
37 382,98 €

€ 37 847,87

6

Dofinansowanie
EFRR
840 420,21 €
w tym dla
powiatu
Płockiego
€ 206 170,21
€ 252 319,15

7

75%

85 %

8
Główne działania w projekcie dla Powiatu Płockiego:
1. Opracowanie
interaktywnej
mapy
zagrożenia
powodziowego zawierającej następujące warstwy
2.
Wykonanie selektywnego alarmowania i ostrzegania
mieszkańców potencjalnie dotkniętych powodzią w
poszczególnych miejscowościach
3. Edukacja dzieci i młodzieży szkolnej dorosłych odnośnie
zmniejszenia ryzyka utraty dorobku całego życia i
zabezpieczenia bliskich.
5. Przeprowadzenie ćwiczeń i konferencji
Projekt w trakcie realizacji.

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI / projekty własne /
1

1.„Wyższe kwalifikacje –
lepsza praca”

2

PO KL, Priorytet IX - Rozwój
wykształcenia i kompetencji w
regionach

3

757 419,30

4

15

5

113 612,89
(niefinansowy)

6

643 806,41

7

85%

8
Cele szczegółowe:
 Podnoszenie jakości procesu kształcenia
zaw. w obszarach kluczowych (j. obce, ICT,
matematyka) poprzez organizację zajęć z
zakresu informatyki, językowych
i matematyki
 Poszerzenie oferty edukacyjnej poprzez
organizację kursów i szkoleń branżowych
podnoszących kompetencje zawodowe
 Wzmocnienie oferty edukacyjnej i
zwiększenie dostępności zajęć związanych
z planowaniem ścieżki rozwoju zawodowego
poprzez organizacje efektywnych
warsztatów z doradztwa zawodowego,
umiejętności społecznych oraz wsparcie
zawodowe, psychologiczne
 Zwiększenie dostępu uczniów do
praktycznych form nauczania poprzez
wdrożenie programu współpracy szkół z
przedsiębiorstwami tj. wdrożenie programu
staży, wyjazdy branżowe do przedsiębiorstw,
doposażenie pracowni do praktycznej nauki
zawodu przyczyniające się do zwiększenia
szans na rynku pracy
W ramach projektu przeprowadzone będą zajęcia
pozalekcyjne z:
 matematyki
 j. angielskiego
Kursy zawodowe:
 Kurs ECDL-START z egzaminem końcowym
 Kurs barmana
 Kurs carvingu
 Kurs - operator kombajnu zbożowego
 Kurs - dobre praktyki w pielęgnacji i
nowoczesnym żywieniu zwierząt
 Kurs - nowoczesne technologie produkcji
rolniczej
 Kurs - profesjonalny recepcjonista
 Kurs na prawo jazdy KAT.B




Kursu - techniki komputerowe, systemy
operacyjne, diagnoza i zastosowanie
Kurs - zabezpieczenie komputerów przed
nieupoważnionym dostępem - e_Guardian

Ponadto





Organizacja staży dla uczniów
Realizacja wyjazdów branżowych
Indywidualne wsparcie psychologiczno doradcze
 Warsztaty z zakresu kształtowania
umiejętności społecznych
 Doradztwo edukacyjno – zawodowe
Projekt realizowany w okresie 01.07.2014 do
31.08.2015r.
Cele szczegółowe:

podniesienie kwalifikacji zaw. i ogólnych
niezbędnych do funkcjonowania na rynku
pracy w szczególności u 80 BO z klas II,III i IV
ZSJŚ
 podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności
matematyki, językowych i informatycznych
 zwiększenie umiejętności zaw. i społ. w
praktycznych sytuacjach zawodowych
 podniesienie jakości kształcenia zgodnie z
wymogami współczesnej gospodarki regionu
poprzez program rozwojowy szkoły

2.„Mam zawód, mam pracę”

PO KL, Priorytet IX - Rozwój
wykształcenia i kompetencji w
regionach

772 729,36

15

115 909,40
(niefinansowy)

656 919,96

85%

W ramach projektu przeprowadzone będą zajęcia
pozalekcyjne :
 Zajęcia z mat. ucz. kl. II, III i IV będą
uzupełniać zasób wiedzy i umiejętności
matematycznych
 Zajęcia z zakresu kompetencji językowych
 Warsztaty doskonalenia umiejętności
społecznych
 Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego
- poszerzone o szkolenia z wykorzystania
Internetu w poszukiwaniu pracy
 Podniesienie kwalifikacji zawodowych z
informatyki – kurs (ECDL-START). Kurs
zakończony egz. poziom Start
 Podniesienie kwalifikacji zawodowych –kurs
barman
 Podniesienie kwalifikacji zawodowych -kurs

kelner
Podniesienie kwalifikacji zawodowych carvingu
 Podniesienie kwalifikacji zawodowych -kurs
animatora czasu wolnego- zakończony
certyfikatem
 Kurs profesjonalny recepcjonista
 Kurs agroturystyki
 Kurs Techniki kulinarne
 Szkolenie z zakresu konwencjonalnych i
nowoczesnych układów hamulcowych
 Szkolenie z zakresu budowy i diagnostyki
układów klimatyzacji
 Szkolenie z zakresu diagnostyki praktyce z
wykorzystaniem testeru KTS i oscyloskopu
 Szkolenie z podstaw diagnostyki układów
elektrycznych
 Szkolenie z zakresu budowy i diagnostyki
silników ZI
 Szkolenie z zakresu diagnostyki silnika z
zapłonem iskrowym z wykorzystaniem
analizatora spalin
 Szkolenie z zakresu diagnostyki i naprawy
bezpieczeństwa biernego i czynnego
 Szkolenie z zakresu budowy elementów
układów kierowniczych
 Szkolenie z zakresu budowy, zastosowania i
wymiany ogumienia.
Projekt realizowany w okresie 01.07.2014 do
31.08.2015r.



3.„Moja wiedza – mój sukces
zawodowy”

PO KL, Priorytet IX - Rozwój
wykształcenia i kompetencji w
regionach

725 266,21

15

108 789,93
(niefinansowy)

616 476,28

85%

Cele szczegółowe:
 podniesienie jakości procesu kształcenia
zawodowego w obszarach kluczowych
poprzez organizację dodatkowych zajęć z
informatyki, języka angielskiego i
matematyki;
 poszerzenie oferty edukacyjnej dla 80
uczniów poprzez organizację kursów
i szkoleń branżowych podnoszących
kompetencje zawodowych;
 wzmocnienie oferty edukacyjnej,
zwiększenie dostępności zajęć dotyczących
planowania ścieżki rozwoju zawodowych dla
80 uczniów poprzez organizację warsztatów

z doradztwa zawodowego, umiejętności
społecznych oraz wsparcie psychologa i
doradcy zawodowego;
 zwiększenie dostępu 60 uczniów do
praktycznych form nauczania poprzez
wdrożenie programu współpracy szkoły z
przedsiębiorstwami tj. wdrożenie programu
staży, wyjazdy branżowe do przedsiębiorstw,
doposażenie pracowni do praktycznej nauki
zawodu zwiększające szanse na rynku pracy;
W ramach projektu przeprowadzone będą zajęcia
pozalekcyjne z:
 matematyki
 języka angielskiego
Kursy zawodowe:
 kurs z zakresu przedsiębiorczości
 kurs kelner
 kurs carvingu
 kurs techniki kulinarne
 kurs operatora kombajnu zbożowego
 kurs komputerowy ECDL-START zakończony
certyfikatem
 kurs prawa jazdy KAT. B
Szkolenia zawodowe:
 szkolenie z zakresu konwencjonalnych i
nowoczesnych układów hamulcowych
 szkolenie z zakresu budowy i diagnostyki
układów klimatyzacji
 szkolenie z zakresu diagnostyki w praktyce z
wykorzystaniem testeru KTS
i oscyloskopu
 szkolenie z podstaw diagnostyki układów
elektrycznych
 szkolenie z zakresu budowy i diagnostyki
silników o ZI
 szkolenie z zakresu obsługi klienta warsztatu
samochodowego
 szkolenie z zakresu diagnostyki silnika z
zapłonem iskrowym z wykorzystaniem
analizatora spalin
 szkolenie z zakresu diagnostyki i naprawy
bezpieczeństwa biernego i czynnego
 szkolenie z zakresu budowy i naprawy
układu rozrządu
 szkolenie z zakresu budowy elementów



układów kierowniczych
szkolenie z zakresu budowy, zastosowania i
wymiany ogumienia

Ponadto:





4. ”Wykwalifikowany
pracownik - lepsza jakość
świadczonych usług w
Starostwie Powiatowym w
Płocku"

5.„Łatwiejszy start
z lepszym zawodem”

PO KL, Priorytet V Dobre
Rządzenie, poddziałanie 5.2.1
Modernizacja zarządzania w
administracji samorządowej.

PO KL, Priorytet IX - Rozwój
wykształcenia i kompetencji w
regionach

680 733,63

1 599 762,37

10

13,30

71 846,25
Wkład własny
niefinansowy

212 812,37
Wkład własny
niefinansowy

608 887,38

1 386 950,00

organizacja staży dla uczniów
realizacja wyjazdów branżowych
indywidualne wsparcie psychologiczno doradcze
 warsztaty z zakresu kształtowania
umiejętności społecznych
 doradztwo edukacyjno – zawodowe
Projekt realizowany w okresie od lipca 2014r. do
sierpnia 2015r.
Projekt zrealizowany.
W ramach projektu przeprowadzono 10 szkoleń:
 kodeksu postępowania administracyjnego
 prawa samorządowego
 Savoir – vivre w urzędzie
 komunikacji interpersonalnej
 obsługi klienta
 wypalenia zawodowego
 negocjacji i mediacji
 rozwiązywania konfliktów
 umiejętności radzenia sobie ze stresem
Ponadto :
- studia
podyplomowe w zakresie prawa
administracyjnego
- kursy językowe
Głównym celem projektu jest rozwój kompetencji
kluczowych i umocnienie praktycznych umiejętności
zawodowych wśród uczniów technikum Zawodowego
przy ZS Leokadii Berberowej w Płocku zgodnie z
potrzebami rynku pracy, poprzez:
- podniesienie kwalifikacji zawodowych i ogólnych
niezbędnych do funkcjonowania nas rynku pracy,
- podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z
matematyki, językowych i informatycznych,
- zwiększenie umiejętności zawodowych i społecznych
w praktycznych sytuacjach zawodowych,
- podniesienie, jakości kształcenia zgodnie z
wymogami współczesnej gospodarki Reginy poprzez
program rozwojowy szkoły.
Realizacja projektu od 03.01.2011r. do 30.06.2013r.

6. „Nowa jakość kształcenia w
Technikum Zawodowym przy
Zespole Szkół im. Jana
Śniadeckiego w Wyszogrodzie

7.„Wyrównywanie szans
edukacyjnych młodzieży
Technikum Zawodowego przy
Zespole Szkół im. Stanisława
Staszica w Gąbinie”

8.„Chcemy więcej”

PO KL, Priorytet IX - Rozwój
wykształcenia i kompetencji w
regionach

PO KL, Priorytet IX - Rozwój
wykształcenia i kompetencji w
regionach

PO KL, Priorytet IX Rozwój
wykształcenia i kompetencji w
regionach, Działanie 9.5
„Oddolne inicjatywy
edukacyjne na obszarach
wiejskich”

1 740 394,70

1 502 284,95

49.992,00

12,76

14,51

0

222 154,70
Wkład własny
niefinansowy

217 989,95
Wkład własny
niefinansowy

0

Głównym celem projektu jest rozwój kompetencji
kluczowych i umocnienie praktycznych umiejętności
zawodowych wśród uczniów Technikum Zawodowego
przy ZS im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie zgodnie z
potrzebami rynku pracy, poprzez:
- podniesienie kwalifikacji zawodowych i ogólnych
niezbędnych do funkcjonowania nas rynku pracy,
- podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z
matematyki, językowych i informatycznych,
- zwiększenie umiejętności zawodowych i społecznych
w praktycznych sytuacjach zawodowych,
- podniesienie jakości kształcenia zgodnie z wymogami
współczesnej gospodarki Reginy poprzez program
rozwojowy szkoły.
Realizacja projektu od 03.01.2011r. do 30.06.2013r.

1 518 240,00

Głównym celem projektu jest rozwój kompetencji
kluczowych i umocnienie praktycznych umiejętności
zawodowych wśród uczniów Technikum Zawodowego
przy ZS im. St.Staszica w Gąbinie zgodnie z potrzebami
rynku pracy, poprzez:
- podniesienie kwalifikacji zawodowych i ogólnych
niezbędnych do funkcjonowania nas rynku pracy,
- podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z
matematyki, językowych i informatycznych,
- zwiększenie umiejętności zawodowych i społecznych
w praktycznych sytuacjach zawodowych,
- podniesienie jakości kształcenia zgodnie z wymogami
współczesnej gospodarki Reginy poprzez program
rozwojowy szkoły.
Realizacja projektu od 03.01.2011r. do 30.06.2013r.

1 284 295,00

49.992,00 zł

100%

Projekt zrealizowany
Celem projekt było podniesienie poziomu
wykształcenia i kwalifikacji z matematyki 14
wychowanków z Rodzinnego Domu Dziecka w
Nowym Bronowie i Zawodowej Rodzinie
Zastępczej
W ramach projektu zorganizowano:
- zajęcia wyrównawcze z matematyki dla
wychowanków RDD i ZRZ,
- festynu „Matematyka inaczej”
- wyjazd edukacyjny do Torunia.

7 828 546,52
Wartość projektów razem

Działanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Aktywna integracja w
powiecie płockim - 2008

PO KL, Priorytet VII
Działanie 7.1.2 Rozwój i
upowszechnianie aktywnej integracji
przez Powiatowe Centra Pomocy
Rodzinie

Aktywna PROGRAM
OPERACYJNY KAPITAŁ
LUDZKI
integracja w powiecie
płockim – 2009

j.w

Aktywna integracja w
powiecie płockim – 2010

395 820,00

Projekt kierowany do osób niepełnosprawnych,
rodzin zastępczych oraz pełnoletnich
wychowanków rodzin zastępczych
W projekcie udział wzięło 45 osób

696 421,00

W projekcie udział wzięło 70 osób

j.w

617 081,10

W projekcie udział wzięło 60 osób

Aktywna integracja w
powiecie płockim – 2011

j.w

800 00,00

W projekcie udział wzięło 70 osób

Aktywna integracja w
powiecie płockim - 2012

j.w

799 300,00

W projekcie udział wzięło 79 osób

2 509 322,10

Wartość projektów razem

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI - Powiatowy Urząd Pracy

Europejskie standardy
usług wsparciem rozwoju
rynku pracy w Powiecie
Płockim

Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie
powiatowych i wojewódzkich
urzędów pracy w realizacji
zadań na rzecz aktywizacji
zawodowej osób bezrobotnych
w regionie.

194 861,00 zł

Poddziałanie 6.1.2

554 905,00 zł

29 229,16 zł

165 631,84 zł

15

471 669,25 zł
Twój nowy zawód –
szansą dla innych

15

83 235,75 zł

Projekt zrealizowany
Projekt dotyczył wzmocnienia jakości działania
PUP
Uczestnicy 8 osób

Projekt zrealizowany
Projekt dotyczył wzmocnienia jakości działania
PUP
Uczestnicy 12 osób

Szansa dla Ciebie –
lepsza perspektywa dla
innych

Poddziałanie 6.1.2

1 512 967,56 zł

Poddziałanie 6.1.2

890,561,22 zł

Poddziałanie 6.1.3

2 957 584,00 zł

jw. 2009 r

jw

5 611 947,98 zł

15

j.w 2010 r

jw

5 071 167,72 zł

15

j.w 2011 r

jw

Szansa dla Ciebie –
lepsza perspektywa dla
innych 2014/2015
Aktywny Bezrobotny
kapitałem polskiej wsi 2008

j.w 2012 r

jw

Wartość projektów razem

3 158 380,95 zł

15

226 945,00 zł

1 286 022,42

15

133 584,19 zł

756 977,03

15

443 637,60 zł

Projekt zrealizowany
Projekt dotyczył wzmocnienia jakości działania
PUP
Projekt dotyczył wzmocnienia jakości działania
PUP

2 513 946,40 zł

Projekt zakończony
475 osób

841 792,20 zł

4 770 155,78 zł

Projekt zakończony
625 osób

760 675,16 zł

4 310 492,56 zł

Projekt zakończony
404 osoby

473 757,14

2 684 623,81 zł

Projekt zakończony
367 osób
Projekt w trakcie realizacji
439 osób

15

3 290 762,85 zł

15

493 614,42 zł

2 797 148,43 zł

22 325 577,06

15

3 352 889,43

18 999 690,49

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI / projekty partnerskie /
1

Klucz do kompetencji i
programy rozwojowe
powiatu Płockiego

1.”Nowy zawód –
perspektywą na lepszą
przyszłość”

2

PO KL, Priorytet IX - Rozwój
wykształcenia i kompetencji w
regionach

PO KL, Działanie 6.1 Poprawa
dostępu do zatrudnienia oraz
wspieranie aktywności
zawodowej w regionie

3

1 930 000,00

825 667

4

5

15

57 940,00

1 872 196,00

0

- Komputer urządzenie
wielofunkcyjne
(drukarka,
ksero, skaner)
- szafa pancerna

0

6

7

8
Projekt realizowany w partnerstwie z ZDZ w Płocku.
Okres realizacji 1.06.2012 – 30.06.2014
W projekcie udział bierze 240 uczniów( po 80 uczniów
z LO Gąbin, LO Wyszogród i LO w Staroźrebach)
Zajęcia wyrównawcze,
Zajęcia konsolidacyjne
Wsparcie psychologiczne
Projekt zrealizowany w partnerstwie z ZDZ w Płocku.
W ramach tego projektu 173 osoby niepracujące

2.”Nowy zawód – szansą na
lepsze jutro”

j.w.

3.”Zawody dla rynku pracy”

PO KL, Priorytet VIII Regionalne
kadry gospodarki ,Działanie 8.1
Rozwój pracowników i
przedsiębiorstw w regionie.

988 170

1 401 050 zł

PO KL, Priorytet Priorytet IX Rozwój wykształcenia i
kompetencji w regionach

637 968,00 zł

279 716,00 zł.

5. „Wchodzę na rynek pracy”

PO KL, Priorytet Priorytet IX Rozwój wykształcenia i
kompetencji w regionach

6. „Przez naukę do sukcesu”

PO KL, Priorytet IX - Rozwój
wykształcenia i kompetencji w
regionach

4. Projekt „Język (NIE) obcy”

„Między nami - językami”

8. „ Język obcy drzwiami do
kariery zawodowej”

Usługi publiczne w
powiecie płockim – zmiany
dla teraźniejszości i
przyszłości

PO KL, Priorytet IX - Rozwój
wykształcenia i kompetencji w
regionach
PO KL, Priorytet IX - Rozwój
wykształcenia i kompetencji w
regionach

PO Pomoc techniczna

0

0

0

0

295 960,00 zł

563 723,00 zł

626 196,08

684 300,00

0

0

0

15

- Komputer

Projekt zrealizowany w partnerstwie z ZDZ w Płocku.
W okresie od 01.10.2009r. do 20.09.2010r.
140 osób niepracujących uzyskało uprawnienia

-komputer
stacjonarny z
oprogramowani
em,
- drukarka,
- niszczarka

Projekt zrealizowany w partnerstwie z ZDZ w Płocku.
W okresie od 01.01.2010r. do 30.06.2011r.
W ramach tego projektu przeszkolono 182

0

0

0

0

0

0

0

69 600,00

Rzutnik

laptop

rzutnik

laptop

-

614 700,00

Projekt zrealizowany w partnerstwie ze szkołą
językową LEADER SCHOOL – s.c. (Gostynin
W projekcie uczestniczyło 80 uczniów technikum przy
ZS w Gąbinie.
Projekt zrealizowany w partnerstwie ze szkołą
językową LEADER SCHOOL – s.c. (Gostynin) .
Projektem objęto 32 uczniów Zasadniczej Szkoły
Zawodowej przy ZS w Gąbinie.
Projekt zrealizowany w partnerstwie ze szkołą
językową LEADER SCHOOL – s.c. (Gostynin) .
W projekcie uczestniczyło 40 uczniów ZSZ w Zespole
Szkół im. S. Staszica w Gąbinie.
Projekt zrealizowany w partnerstwie ze szkołą
językową MERIDIUM. (Turek)
Projektem objęto 70 uczniów Technikum w Zespole
Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie,
Projekt w trakcie realizacji realizowany w
partnerstwie ze szkołą językową MERIDIUM. (Turek)
Technikum przy Zespole Szkół im. St. Staszica w
Gąbinie.

Projekt partnerski –Starostwo Powiatowe (lider
projektu) + 14 gmin powiatu płockiego
Projekt zakłada badanie jakości świadczonych
usług, analizy eksperckie, spotkania z
mieszkańcami powiatu zakończone
wypracowaniem modelowego programu
świadczenia usług wraz z wpisaniem go w
Strategię rozwoju powiatu płockiego na lata

2015 - 2030

