
gdansk.pl

Projekty edukacyjne RPO WP 2014-2020
Działanie 3.2 Edukacja ogólna, 
Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej

Gdańsk, 12 kwietnia 2017 r.



Okres realizacji: 01.09.2016 - 31.10.2018 r.

Pozyskane dofinansowanie 

(95%) łącznie na kwotę aż 

43 522 596,69 zł

Wkład własny Miasta (5%) 

niefinansowy (udostępnione 

sale szkolne: 

2 290 658,25 zł

Szkolimy Uczniów Przedsiębiorczych Empatycznych 

Rozsądnych. Gdańskie Szkoły Podstawowe –

umowa nr RPPM.03.02.01-22-0149/15-00 

o dofinansowanie projektu z dnia 21 grudnia 2016 r.

Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość –

umowa nr RPPM.03.02.01-22-0150/15-00 

o dofinansowanie projektu z dnia 21 grudnia 2016 r.



PROJEKTY PARTNERSKIE

Beneficjent i Partner wiodący:

Gmina Miasta Gdańska

Gdańskie Centrum 

Profilaktyki Uzależnień –

- biuro projektu od III 2017 r.

Partnerzy projektów:

1. Fundacja Edukacyjna ODITK

2. Stowarzyszenie Morena

3. DC Edukacja Sp. z o.o.

4. VULCAN Sp. z o.o.

2 umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektów z 28 listopada 2016 r. 



GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROJEKTÓW

• Wzrost jakości kształcenia w gdańskich szkołach.

• Rozwijanie u uczniów i uczennic kompetencji kluczowych, potrzebnych na rynku pracy.

• Wzrost kompetencji zawodowych i społecznych nauczycieli i nauczycielek, pedagogów 

i psychologów.

• Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych.

• Tworzenie w szkołach środowiska sprzyjającego równości i integracji 

(w odniesieniu do kobiet i mężczyzn oraz osób z różnych grup mniejszościowych).



Szkolimy Uczniów Przedsiębiorczych 
Empatycznych Rozsądnych. 
Gdańskie Szkoły Podstawowe

Budżet projektu: 23.864.484,83 zł

Wsparcie dla 8550 uczniów, 215 rodziców, 
1000 nauczycieli, 25 psychologów i pedagogów 
szkolnych w 43 szkołach podstawowych

• Rozwój kompetencji językowych (języki obce), 

matematycznych, informatycznych, uczenia się 

i społecznych oraz wsparcie ucznia o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych;

• Dostawy wyposażenia i pomocy dydaktycznych do 

szkół, programy rozwoju szkół, sieciowanie placówek.



Rozwijamy kompetencje
i programujemy przyszłość 

Budżet projektu: 21.948.680,11 zł

Wsparcie dla 6400 uczniów, 100 rodziców, 960 
nauczycieli, 25 psychologów i pedagogów szkolnych 
w 22 gimnazjach i 23 szkołach ponadgimnazjalnych

• Rozwój kompetencji informatycznych, naukowo –

- technicznych, proprzedsiębiorczych, uczenia się 

i społecznych, językowych (j. obce), wsparcie ucznia 

o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz 

doradztwo edukacyjno – zawodowe;

• Dostawy wyposażenia i pomocy dydaktycznych do 

szkół, programy rozwoju szkół, sieciowanie placówek.



DOFINANSOWANIE - DOTACJE

Miasto Gdańsk – Wydział Rozwoju Społecznego

• udzielenie Partnerom dotacji na realizacje zadań 

z umowy partnerskiej, rozliczenie dotacji

• zapewnienie płynności finansowej projektów

Partnerzy projektów – sprawozdawczość miesięczna 

do WRS z wykorzystania dotacji na realizację zadań 

merytorycznych

GCPU
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Miasto Gdańsk

Partner 1
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IZ



Miasto Gdańsk:

WRS – polityka miasta w realizacji projektów RPO WP, 

nadzór strategiczno - monitorujący nad projektami, 

obsługa umów dotacyjnych dla Partnerów,

GCPU – zarządzanie partnerstwem,  prowadzenie biura 

projektów, całościowa sprawozdawczość finansowa

i rzeczowa do IZ,  realizacja 2 zadań merytorycznych, 

rozliczenie wkładu własnego, 

SZKOŁY – wsparcie organizacyjno – administracyjne 

realizacji projektów, udostępnianie sal szkolnych

Partnerzy projektów – realizacja zadań merytorycznych, 

sprawozdawczość rzeczowa i finansowa do biura 

projektów GCPU, współudział w zarzadzaniu
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ZARZADZANIE W PARTNERSTWIE



• wsparcie organizacyjno -

- administracyjne realizacji

projektów 

• udostępnianie sal szkolnych w 

ramach wkładu własnego Miasta

OPW – opiekun procesu wdrażania 

(w każdej szkole lub zespole szkół)

SPW – specjalista ds. procesu 

wdrażania (jeden na kilka szkół)
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ZAANGAŻOWANIE SZKÓŁ
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Dziękujemy
za uwagę.

Gdańsk, 12 kwietnia 2017 r.

Aleksandra Kulik

Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień
kierownik projektów
„Szkolimy Uczniów Przedsiębiorczych Empatycznych 
Rozsądnych. 
Gdańskie Szkoły Podstawowe”
„Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość”


