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Lp. Tytuł Projektu Krótki opis Projektu Numer projektu Numer i nazwa 
Działania 

Kwota 
dofinansowania 

Całkowita 
kwota projektu  

1. Poprawa 
dostępności sieci 
żłobków poprzez 
stworzenie miejsca 
opieki nad dziećmi 
w Pełczycach  

Celem głównym projektu jest stworzenie 
dogodnych warunków do godzenia pracy 
zawodowej i opieki nad dziećmi do lat 3 w 
gminie Pełczyce poprzez utworzenie miejsc 
opieki, co przyczyni się do wzrostu 
zatrudnienia bądź powrotu na rynek pracy dla 
22 opiekunów dzieci do lat 3 ( pracujących, 
bezrobotnych lub biernych zawodowo). 
Projekt przyczyni się do wzrostu zatrudnienia, 
oraz powrót na rynek pracy osób, którym 
utrudnia to sytuacja rodzinna, wynikająca z 
opieki nad dziećmi do lat 3.  

RPZP.06.07.00-32-K002/16 6.7 Programy 
zapewnienia i 
zwiększenia 
dostępu do opieki 
nad dziećmi do 
lat 3 w ramach 
Kontraktów 
Samorządowych 

  580 007,39 zł 650 007,39 zł 

2. Nowoczesna szkoła 
drogą do sukcesu – 
Zespół Szkół im. 
M. Kopernika w 
Pełczycach  

Głównym celem projektu jest wzrost poziomu 
kompetencji kluczowych u minimum 150 
uczniów uczących się w Zespole Szkół w 
Pełczycach poprzez wprowadzenie 
praktycznych i nowoczesnych metod 

 RPZP.08.05.00-32-K028/16 8.5 
Upowszechnienie 
Edukacji 
przedszkolnej 
oraz wsparcie 

  603 212,48 zł 698 485,97 zł 



nauczania, przy użyciu nowoczesnych 
środków dydaktycznych, wyposażenie 
pracowni TIK oraz poprzez wzrost 
umiejętności i kompetencji zawodowych u 10 
nauczycieli. Zakłada się w ramach projektu 
doskonalenie kompetencji kluczowych 
uczniów w zakresie technologii 
informacyjno- komunikacyjnych, języków 
obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych, 
kreatywności, innowacyjności i pracy 
zespołowej oraz rozwój systemu 
indywidualnej pracy z uczniami, prowadzące 
do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego 
zatrudnienia. 

szkół i placówek 
prowadzących 
kształcenie 
ogólne oraz 
uczniów 
uczestniczących 
w kształceniu 
podstawowym, 
gimnazjalnym i 
ponadgimnazjaln
ym w ramach 
Kontraktów 
Samorządowych 

3. Nowoczesna szkoła 
drogą do sukcesu – 
Zespół Szkół w 
Lubianie  

Założeniem projektu jest doskonalenie 
kompetencji kluczowych uczniów w zakresie 
technologii informacyjno- komunikacyjnych, 
języków obcych, nauk matematyczno-
przyrodniczych, kreatywności, 
innowacyjności i pracy zespołowej oraz 
rozwoju systemu indywidualnej pracy z 
uczniami, prowadzące do wzmocnienia ich 
zdolności do przyszłego zatrudnienia. 
Głównym celem projektu jest wzrost poziomu 
kompetencji kluczowych niezbędnych do 
poruszania się po rynku pracy u minimum 
153 uczniów z Zespołu Szkół w Lubianie 
poprzez wprowadzenie ciekawych metod 
nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych 
pomocy dydaktycznych.  

RPZP.08.05.00-32-K029/16 8.5 
Upowszechnienie 
Edukacji 
przedszkolnej 
oraz wsparcie 
szkół i placówek 
prowadzących 
kształcenie 
ogólne oraz 
uczniów 
uczestniczących 
w kształceniu 
podstawowym, 
gimnazjalnym i 
ponadgimnazjaln
ym w ramach 
Kontraktów 
Samorządowych 

  598 624,94 zł 694 161,00 zł 



4. Nowoczesna szkoła 
drogą do sukcesu – 
Szkoła Podstawowa 
im. Jana Pawła II 
w Będargowie  

Głównym celem projektu jest wzrost 
kompetencji kluczowych u minimum 38 
uczniów SP w Będargowie poprzez realizację 
dodatkowych zajęć edukacyjnych, doradztwa 
zawodowego, indywidualizację nauczania i 
tworzenie warunków do Edukacji. Szkoła 
Podstawowa w Będargowie zostanie 
doposażona i będzie wykorzystywać 
nowoczesny sprzęt TIK do prowadzenia zajęć 
edukacyjnych. Pracownie przedmiotowe 
zostaną doposażone w ramach projektu i 
szkoła ta będzie wykorzystywać zakupiony 
sprzęt do prowadzenia zajęć edukacyjnych. 

RPZP.08.05.00-32-K030/16 8.5 
Upowszechnienie 
Edukacji 
przedszkolnej 
oraz wsparcie 
szkół i placówek 
prowadzących 
kształcenie 
ogólne oraz 
uczniów 
uczestniczących 
w kształceniu 
podstawowym, 
gimnazjalnym i 
ponadgimnazjaln
ym w ramach 
Kontraktów 
Samorządowych 

  181 558,95 zł 210 235,00 zł 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


