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Pmjekt z dnia / g  && & 6 r  

UCHWALA Nr 

RADY MIEJSKIEJ w LODZI 

z dnia 

w sprawie wyraienia zgody na realizacjq projektu pn. ,,Klutz do zatrudnienia - analiza 

uwarunkowan i doradztwo zawodowe - pilotai". 

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

o sanlorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w zwiqzku 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 uchwafy Nr LXII/1322/13 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 16 maja 

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

w Lodzi 

uchwala, co nastqpuje: 

3 1. Wyraza siq zgodq na realizacjq przez Miasto L6d.f projektu pn. ,,Klutz do 

zatrudnienia - analiza uwarunkowah i doradztwo zawodowe - pilotaz" wsp6lfinansowanego 

ze irodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Wojewodztwa Lodzkiego na lata 2014-2020, 0.4 Priorytetowa XI Edukacja, 

Icwalifikacje, Umiejqtnoici, Dzialanie X1.3 Ksztaicenie zawodowe, zwanego dalej projektem. 

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

po zawarciu umowy o dofinansowanie projektu z Instytucji~ Zarz@zajqcq, ktorq jest Zarzqd 

Wojew6dztwa Lodzkiego. 

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

wysokoici 84 103,97 zi, zostanie zapewniony w formie rzeczowej w wysokoSci 23 122,74 zl 

oraz w formie pieniqznej w wysokoSci 60 98 1,23 zl. 



5 4. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta todzi. 

5 5. Uchwda wchodzi w iycie z dniem podjqcia. 

Przewodniczqcy 
Rady Miejskiej w Lodzi 

Tomasz KACPRZAK 

Projelitodawcq jest 

Prezydent Miasta Lodzi 



Uzasadnienie 

W zwiqzku z mozliwoScia, aplikowania o Srodki unijne w ramach konkursu 

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

Icwalifikacje, UmiejqtnoSci, Dzidania XI.3 Ksztalcenie zawodowe Regionalnego Programu 

Operacyjliego Wojewodztwa Lodzkiego na lata 2014 - 2020, Miasto L6di w dniu 4 stycznia 

2016 roku zlozylo do Zarzqdu Wojewodztwa todzkiego jako Instytucji Organizujqcej 

I<onlturs bqdqcej jednoczeinie Instytucjq Zarzqdzajqcq Regionalnym Programem 

Operacyjliy~il Wojew6dztwa todzkiego na lata 2014-2020, wniosek o dofinansowanie 

prqjektu ltonkursowego pn. ,,Klutz do zatrudnienia - analiza uwarunkowah i doradztwo 

zawodowe - pilotai". 

Wniosek przeszedl pozytywnie ocenq formalno-merytorycznq i zostal skierowany do 

dofinansowania. 

Wniosek zostal zarejestrowany po numerem RPLD.11.03.0011/151052. ,/ 

Gkownym celem projektu jest dostosowanie ksztakcenia zawodowego do potrzeb ~ynku 

pracy przez wypracowanie i wdroienie metodologii programu doradztwa edukacyjno- 

zawodowego i coachingu, utworzenie i doposaienie Szkolnych Punktow lnformacji i Kariery, 

zorganizowanie stazy zawodowych w przedsiqbiorstwach dla 72 uczni6w z Zespolu Szkol 

Poligraficznych, Zespolu Szk61 Gastronomicznych i Zespolu Szkok Ekonomii i Uslug w todzi 

w oltresie 09.2016-08.2017. 

Olues realizacji projektu okreSlony we wniosku o dofinansowanie projektu 

Itonkursowego to 01.09.2016 - 3 1.08.2017. 

Cakkowita wartoSC prqjektu wynosi 989 458,45 zk. WysokoSC wkkadu wlasnego to 
v/ 

I,wota 84 103,97 zl, kt6ry zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu zostanie wniesiony 

I+ Cormie rzeczowej (23 122,74 zl) oraz w formie pieniqznej wnoszonej przez Miasto L6di 

(60 981,23 zl). Wniosltowana kwota dofinansowania ze Srodkow Europejskiego Funduszu 

Spolecznego wynosi 905 354,48 zl. 


