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Projekt z dnia jg kldt& 

UCHWALA Nr 

RADY MIEJSKIEJ w EODZI 

z dnia 

w sprawie wyraienia zgody na realizacjq projektu pn. ,,SzkoIa mistrzostwa 

kulinarnego". 

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 czerwca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1445 i 1890) oraz uchwaiy Nr LXII/1322/13 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 16 maja 

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

w ~ o d i i  

uchwala, co nastqpuje: 

1. Wyraza siq zgodq na realizacjq przez Miasto Lbdi projektu pn. ,,Szkola 

lnistrzostwa kulinarnego" wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Europejskiego Funduszu 

Spolecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewbdztwa Lodzkiego na 

lata 2014-2020, OS Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, UmiejqtnoSci, Dzialanie XL3 

Ksztalcenie zawodowe, zwanego dalej projektem. 

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

po zawarciu urnowy o dofinansowanie projektu z Instytucjq Zarzqdzajqcq, kt6rq jest Zarzd 

Wojewodztwa t6dzkiego. 

5 3. Wklad wlasny w projekcie, okreilony we wniosku o dofinansowanie w lqcznej 

wysoltoSci 124 853,64 zl, zostanie zapewniony w formie rzeczowej w wysokoici 66 136,OO zi 

oraz w formie pieniqznej w wysokoici 58 717,64 zl. 



5 4. Wykonanie uchwafy powierza siq Prezydentowi Miasta todzi. 

5 5. Uchwaia wchodzi w iycie z dniem podjqcia. 

Przewodniczqcy 

Rady Miejskiej w Lodzi 

Tomasz KACPRZAK 

Projektodawcq jest 

Prezydent Miasta Lodzi 



Uzasadnienie 

W zwiqzku z mozliwoSciq aplikowania o Srodki unijne w ramach konkursu 

zamkniqtego nr RPLD.Il.03.00-IZ.OO-10-001115 w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, 

I<walifikacje, Umiejqtnoici, Dzialania XL3 Ksztalcenie zawodowe Regionalnego Programu 

Operacyjnego Wojewodztwa todzkiego na lata 2014 - 2020, Miasto L6di w dniu 4 stycznia 

2016 roltu zlozyko do Zarzqlu Wojewodztwa L6dzkiego jako Instytucji Organizujqcej 

I<onlturs bqdqcej jednoczeSnie Instytucjq Zarz+dzajqcq Regionalnym Programem 

Operacyjnym Wojewodztwa L6dzkiego na lata 2014-2020, wniosek o dofinansowanie 

projelctu konkursowego pn. ,,Szkota mistrzostwa kulinarnego". Projekt bqdzie realizowany 

w Zespole Szkol Gastronomicznych im. I Armii Wojska Polskiego w Lodzi. 

Wniosek przeszedt pozytywnie ocenq formalno-merytorycznq i zostal skierowany do 

dotina~~sowania. 

Wniosek zostal zarejestrowany po nurnerem RPLD.11.03.00111151111. \j 
Celem projektu jest zwiqltszenie jalcoSci ksztalcenia zawodowego w Zespole Szk6t 

Gastro~lo~llicznych w Lodzi ukierunkowane na poprawq zdolno4ci do zatrudnienia 144 

~~czniow szltoly poprzez podniesienie, we wsp6lpracy z otoczeniem spoteczno-gospodarczym, 

ltompetencji, ltwalifiltacji zawodowych 27 nauczycieli ksztalcenia zawodowego, doposazenie 

pracowlii i warsztatow szkolnych oraz poprzez organizacjq: stazy i praktyk zawodowych, 

dodatltowych zajqt specjalistycznych (Nowoczesne Technologic Gastronomiczne, Catering, 

Barmanstwo, Miksologia, Carving, Barista) oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego. 

Okres realizacji projektu okreSlony we wniosku o dofinansowanie projektu 

ltonk~rsowego to 01.09.2016 - 31.08.2018. J 
Calkowita wart036 projektu wynosi 1 468 866,38 zl. WysoltoSt wkladu wlasnego to 

kwota 124 853,64 zl, kt6ry zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu zostanie 

wniesiony w formie rzeczowej (66 136,OO zl) oraz w forniie pieniqznej wnoszonej przez 

Miato Lodz (58 717,64 zl). Wnioskowana kwota dofinansowania ze Srodk6w Europejskiego 

I-uiiciuszu Spolecznego wynosi 1 344 012,74 zk. 


