
UCHWAŁA Nr 474/2018 

ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 27 czerwca 2018 r. 

 

 

w sprawie zatwierdzenia koncepcji Partnerskiego projektu pn. „EU-geniusz w świecie 

3D” planowanego do realizacji przez Powiat Toruński 

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2018 poz. 995 z późn. zm.
1
), art. 247 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.
2
), w związku z załącznikiem nr 

1 do Uchwały Nr 350/2017 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie 

przyjęcia procedury wewnętrznej weryfikacji projektów dofinansowywanych lub 

finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających 

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), środków pochodzących z innych źródeł 

zagranicznych oraz ze środków budżetu Państwa z programów resortowych, uchwala się, co 

następuje: 

 

§ 1. Zatwierdza się koncepcję projektu pn. „EU-geniusz w świecie 3D” planowanego 

do realizacji przez Powiat Toruński w partnerstwie z następującymi gminami: Chełmża, 

Czernikowo, Lubicz, Łubianka, Łysomice, Miasto Chełmża, Obrowo, Wielka Nieszawka, 

Kowalewo Pomorskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne, 

stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Toruńskiemu.  

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący posiedzenia   

Starosta Toruński 

 

Mirosław Graczyk 
 

 
 

                                                           
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000. 

2
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000. 
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Koncepcja tworzenia i realizacji projektu „EU-geniusz w świecie 3D” w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-177/18 w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020  

Oś Priorytetowa 10.Innowacyjna Edukacja  

Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe  

Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne. 

 

 

Koncepcja projektów dofinansowywanych lub finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , niepodlegających zwrotowi środki z pomocy 

udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) , środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych oraz ze 

środków budżetu Państwa z programów resortowych. 

1 Nazwa projektu    

 EU-geniusz w świecie  3D  

2 Nazwa podmiotu, który będzie realizował pro-

jekt (jednostka organizacyjna lub wydział Sta-

rostwa Powiatowego w Toruniu odpowiedzial-

ny za realizację projektu) 

  

 Wydział Promocji i Rozwoju 

3 Rodzaj programu (rodzaj źródła finansowania) , 

z którego planowany projekt będzie finansowa-

ny lub współfinansowany 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 

Oś Priorytetowa 10.Innowacyjna Edukacja  

Działanie 10.2 kształcenie ogólne i zawodowe  

Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne 

4  Cel projektu (jakie zadania powiatu realizuje 

projekt) 

Rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez 

zajęcia dodatkowe z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i TIK z wykorzystaniem drukarek 3D oraz robotów. 

W ramach projektu będą realizowane zadania powiatu określone w Strategii Rozwoju Powiatu Toruńskiego na lata 

2012-2020 w ramach celu 2. Dobra jakość kształcenia w powiecie poprzez działania Odpowiednie warunki do realizacji 

kształcenia   i poddziałanie Dobra infrastruktura do kształcenia zawodowego i ogólnego, oraz działanie W szkołach 

realizowane jest kształcenie, wychowanie i opieka na wysokim poziomie polegające na szkoleniach dla nauczycieli, 

rozwijaniu zainteresowań uczniów oraz realizacji programów nauczania dostosowanych do potrzeb uczniów. 

5  Zakres przedmiotowy projektu (co w ramach 

projektu ma być realizowane) 

Realizacja wsparcia jest dokonywana na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół. W ramach 

projektu realizowane będą następujące zajęcia dla uczniów: 

Zajęcia z matematyki prowadzone metodą eksperymentu z wykorzystaniem drukarki 3D 

Zajęcia z informatyki prowadzone metodą eksperymentu z wykorzystaniem drukarki 3D 

Zajęcia z programowania prowadzone metodą eksperymentu z wykorzystaniem drukarki 3D 

Zajęcia z projektowania prowadzone metodą eksperymentu z wykorzystaniem drukarki 3D 

Zajęcia z robotyki prowadzone metodą eksperymentu z wykorzystaniem drukarki 3D 

 

Dla nauczycieli realizujących w/w zajęcia zaplanowano szkolenia: 

Szkolenie dla nauczycieli "od projektu do gotowego wydruku", szkolenie z obsługi i wykorzystania drukarek 3D do 

prowadzenia zajęć 
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Koncepcja projektów dofinansowywanych lub finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , niepodlegających zwrotowi środki z pomocy 

udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) , środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych oraz ze 

środków budżetu Państwa z programów resortowych. 

Szkolenie dla nauczycieli w zakresie wykorzystania metod eksperymentu naukowego w edukacji 

Szkolenie dla nauczycieli z zakresu programowania robotów 

 

Dla szkół, w celu efektywnego nauczania zostaną zakupione: 

- drukarki 3D 

- komputery podłączone do drukarek 3D 

- roboty do programowania 

 

6  Wskaźniki projektu planowane do osiągnięcia 

(wymienić wskaźnik i wielkość) 

Dla powiatu toruńskiego: 

Wskaźnik produktu: Liczba osób uczestniczących w zajęciach dodatkowych – 2000 

Wskaźnik rezultatu: Liczba osób, które nabyły kompetencje po zakończeniu udziału w projekcie – 80% osób uczestni-

czących w tej formie wsparcia 

7  Miejsce realizacji projektu Gmina Chełmża: SP Grzywna, SP Kończewice, SP Sławkowo, SP Zelgno 

Gmina Czernikowo: SP Czernikowo, SP Makowiska, SP Mazowsze, SP Osówka, SP Steklin 

Gmina Lubicz: SP Grębocin, SP Gronowo, SP Lubicz Dolny, SP Lubicz Górny, SP Młyniec Pierwszy, SP Złotoria 

Gmina Łubianka: SP Brąchnowo, SP Łubianka, SP Pigża, SP Warszewice, SP Wybcz 

Gmina Łysomice: SP Łysomice,  SP Ostaszewo, SP Świerczynki, SP Turzno 

Gmina Obrowo: SP Brzozówka, SP Dobrzejewice, LO Dobrzejewice, SP Łążyn II      , SP Obrowo, SP Osiek nad 

Wisłą 

Gmina Wielka Nieszawka: SP Cierpice, SP Mała Nieszawka 

Miasto Chełmża: SP nr 3 

Gmina Kowalewo Pomorskie: SP Kowalewo Pomorskie, SP Pluskowęsy, SP Wielka Łąka, SP Wielkie Rychnowo 

Powiat Toruński: LO Chełmża, SP nr 4 Chełmża 

8  Adresaci projektu Uczniowie, nauczyciele oraz szkoły kształcenia ogólnego z terenu powiatu toruńskiego i Kowalewa Pomorskiego, które 

otrzymały zgodę organu prowadzącego na uczestnictwo w projekcie. 

9 Planowana ilość uczestników projektu  

10 Zdiagnozowana dostępność docelowej grupy 

uczestników (przewidywana liczba 

osób/podmiotów kwalifikujących się do objęcia 

wsparciem) 

  

 W 39 szkołach objętych wsparciem łącznie uczy się około 9 000 osób 

11 Czas realizacji projektu (od – do)  01.09.2020 – 31.08.2023 

12 Termin złożenia wniosku o dofinansowanie  09.07.2018 r.  

13 Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku lub 

potrzebne przed podpisaniem umowy o dofi-

nansowanie projektu ( różne oświadczenia , 

Dokumenty potrzebne przy składaniu wniosku: 

- podpisy 2 osób reprezentujących Powiat Toruński wraz z kontrasygnatą p. Skarbnik 

- podpisy osób upoważnionych do reprezentowania gmin biorących udział w projekcie 
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Koncepcja projektów dofinansowywanych lub finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , niepodlegających zwrotowi środki z pomocy 

udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) , środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych oraz ze 

środków budżetu Państwa z programów resortowych. 

zaświadczenia, pozwolenia, decyzje itp. ) Dokumenty potrzebne przed podpisaniem umowy o dofinansowanie: 

 Umowa partnerska 

 oświadczenie o kwalifikowalności VAT 

 oświadczenie o zobowiązaniu do stosowania ustawy Pzp 

 oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz 

Pracy, PFRON lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami 

 oświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków wobec Skarbu Państwa  

 harmonogram płatności wraz z kontrasygnatą głównego księgowego  

 dokument potwierdzający wybór starosty/wicestarosty, dokument potwierdzający powołanie skarbnika 

 uchwała rady powiatu o przyjęciu wniosku o dofinansowanie projektu do realizacji 

 zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania 

 upoważnienie do przetwarzania danych osobowych  

 odwołanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 

 formularz informacyjny dotyczący personelu projektu – Dane personelu  

 oświadczenie dotyczące wprowadzanych zmian do wniosku o dofinansowanie projektu  

 zatwierdzony wniosek o dofinansowanie projektu. 

14 Wartość całkowita projektu  5 562 920,00 zł 

15 Planowana wartość wsparcia ze środków zagra-

nicznych  

  

Środki UE – 4 728 482,00 zł 

16  Wymagany wkład własny  Dla projektu – 834 438,00 zł 

Dla powiatu Toruńskiego – 23 100,00   

17 Planowany zakres rzeczowo – finansowy nakła-

dów na realizację projektu  

Planowane zakupy usług: szkolenia dla nauczycieli 

Planowane zakupy towarów: drukarki 3D, komputery oraz roboty 

 

Planowane zakupy robót budowlanych: nie dotyczy 

18 Zarządzanie projektem (ilość osób, forma za-

trudnienia, miejsce zatrudnienia, stanowisko/ 

funkcja, forma zatrudnienia w projekcie, miej-

sce zatrudnienia w projekcie, okres zatrudnie-

nia, w przypadku dodatku specjalnego-

wysokość dodatku w % od wysokości zasadni-

czej, za co przyznano dodatek i na jaki okres)¹  

Zarządzanie na poziomie powiatu toruńskiego:  

1) koordynator projektu- 40 % dodatek specjalny przez okres realizacji projektu 

2) koordynator finansowo-księgowy – ½ etatu na cały okres realizacji projektu 

3) sekretarz projektu – 40 % dodatek specjalny przez okres realizacji projektu 

4) specjalista ds. zamówień publicznych – dodatek specjalny na czas zakupów w projekcie 

Zarządzanie na poziomie partnerów: 

1) koordynator gminny – umowa zlecenie 

2) księgowa w gminie – umowa zlecenie 

19 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro – 

ilość i przedmiot 

Zakup drukarek 3D, wartość 663 000,00 zł 

Szkolenia dla nauczycieli, wartość – 882 600,00 zł 
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Koncepcja projektów dofinansowywanych lub finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , niepodlegających zwrotowi środki z pomocy 

udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) , środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych oraz ze 

środków budżetu Państwa z programów resortowych. 

 

20 Zamówienia publiczne w trybie zasady konku-

rencyjności-ilość i przedmiot 

Zakup komputerów do drukarek 3D, wartość 117 000,00 zł 

21 Zamówienia publiczna w trybie rozeznania 

rynku-ilość i przedmiot 

Nie dotyczy 

22 Kto jest personalnie odpowiedzialny za zacho-

wanie zgodności z wytycznymi programowymi 

Koordynator projektu 

23 Zapotrzebowanie na audyt projektu ( TAK lub 

NIE, jeśli TAK – planowany termin): 

 Powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie nakładają obowiązku przeprowadzenia zewnętrznego audytu.  

24 Sposób zabezpieczenia dokumentacji, po za-

mknięciu projektu (osoba odpowiedzialna za 

skompletowanie dokumentów, nadzór nad prze-

kazaniem dokumentów) 

  

 Archiwizacja dokumentacji po zatwierdzeniu końcowego wniosku o płatność - koordynator projektu 

 

¹ dotyczy wyłącznie projektu, należy wpisać odrębnie każdą osobę 

 
 

Toruń, 25.06.2018 r.              Opracowała: Dorota Semenowicz 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

Nazwa projektu 

 

Osoba dokonująca opinii projektu 

(imię i nazwisko, stanowisko/ funkcja) 
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Treść opinii (ewentualne uwagi) 

 

Podpis osoby odpowiedzialnej 

 

 


