
Druk Nr 4 36 1 bA 6 
Projektz dnia A4 kw-ce'.t/lwj B 6  V .  

- 

UCHWAEA Nr 

RADY MIEJSKIEJ w EODZI 

z dnia 

w sprawie wyraienia zgody na realizacjq projektu pn. ,,Elektronik przyszloici". 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w zwipku z art. 92 ust. 1 pkt 1 

i ust. 2 ustawy z dnia 5 czenvca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1445 i 1890) oraz uchwaly Nr LXIIi1322113 Rady Miejskiej w todzi z dnia 16 maja 

2013 r. w sprawie przyjqcia Polityki rozwoju edukacji Miasta todzi 2020+, Rada Miejska 

w todzi 

nchwala, co nastqpuje: 

5 1. Wyraza siq zgodq na realizacjq przez Miasto t6dz  projektu pn. ,,Elektronik 

przyszloSci" wsp6ifinansowanego ze kodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa todzkiego na lata 2014-2020, 

0 6  Priorytetowa XI Edukacja, Kwdifikacje, Umiejqtnoici, Dziaianie XI.3 Ksztalcenie 

zawodowe, zwanego dalej projektem. 

5 2. ~ rodk i  na realizacjq projektu zostanq wprowadzone do budzetu Miasta todzi 

po zawarciu umowy o dofinansowanie projektu z Instytucjq Zarzqdzajqcq, kt6rq jest Zarzqd 

Wojewodztwa todzkiego. 

5 3. Wkiad wtasny w projekcie, okreSlony we wniosku o dofinansowanie w iqcznej 

vgsokoici 117 519,30 zi, zostanie zapewniony w formie rzeczowej w wysokoici 9 360,OO zl 

oraz w formie pieniqznej w wysokoici 108 159,30 zl. 

5 4. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta todzi. 



§ 5. Uchwala wchodzi w iycie z dniem podjqcia. 

Przewodniczqcy 

Rady Miejskiej w Lodzi 

Tomasz KACPRZAK 

Projektodawcq jest 

Prezydent Miasta todzi  



Uzasadnienie 

W zwiqzku z moiliwoSciq aplikowania o Srodki unijne w ramach konkursu 

zamltniqtego nr RPLD.11.03.00-IZ.OO-10-001115 w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, 

Kwalifikacje, UmiejqtnoSci, Dzialania XI.3 Ksztdcenie zawodowe Regionalnego Programu 

Operacyjnego Wojewodztwa Lhdzkiego na lata 2014 - 2020, Miasto t o d z  w dniu 4 stycznia 

2016 roku zloiylo do Zarzqdu Wojewodztwa todzkiego jako Instytucji Organizujgcej 

IConkurs bqdqcej jednoczeinie Instytucjq Zarzqdzajqcq Regionalnym Programem 

Operacyjnym Wojewodztwa Lodzkiego na lata 2014-2020, wniosek o dofinansowanie 

projektu konkursowego pn. ,,Elektronik przyszlo&A". 

Wniosek przeszedl pozytywnie ocenq formalno-merytorycznq i zostd skierowany do 

dofinansowania. 

Wniosek zostat zarejestrowany po numerem RPLD.11.03.0011/151117. J 

Celem glownym projektu jest podniesienie zdolnoSci do zatrudnienia 100 uczniow 

Zespolu Szlt61 Ponadgimnazjalnych nr 10 w Lodzi poprzez organizacjq zajqc dodatkowych 

wzinacniajqcych kompetencje naukowo-techniczne z zakresu nowoczesnej elektroniki, 

wyjazd do Parku Technologicznego IPC we Wloctawku oraz zapewnienie stazy zawodowych 

w firmach m.in. prowadzqcych dzialalnoii: w Lodzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. 

Uzupelnieniem dzialan w projekcie jest wdrozenie w szkole programu doradztwa 

zawodowego oraz zakup nowoczesnego sprzqtu do pracowni zawodowej. 

Okres realizacji projektu okreSlony we wniosku o dofinansowanie projektu 

ltollkursowego to 01.10.2016 - 30.09.2018. 

Calkowita wart036 projektu wynosi 1 382 580,OO zl. WysoltoSC wkladu wlasnego to 

ltwota 117 519,30 zl, kt6ry zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu zostanie 

wniesioily w formie rzeczowej (9 360,OO zl) oraz w formie pieniqznej wnoszonej przez 

Miasto L6di (108 159,30 1 ) .  Wnioskowana kwota dofinansowania ze Srodkow 

Europejsltiego Fu~~duszu Spotecznego wynosi 1 265 060,70 zl. 


