
UCHWAŁA NR 370 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 24 czerwca 2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Blog „Niezbędnik 

podróżnika”” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój (PO WER). 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) w związku z art. 3 pkt 3 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 

6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 ze 

zm.) – Rada Miasta Konina uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. Zatwierdza do realizacji projekt pn. „Blog „Niezbędnik podróżnika”” w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Działanie: 

„Ponadnarodowa mobilność uczniów” współfinansowany z Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

2. Czas realizacji projektu obejmuje okres: od  01.09.2020 r. do 28.02.2021 r. 

3. Łączna wysokość projektu wynosi: 58 721,00 PLN, w tym: 

3.1.dofinansowanie ze środków europejskich: 55 368,03 zł  

3.2.dofinansowanie z budżetu państwa: 3 352,97 zł. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza Prezydentowi Miasta Konina. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

(-)Tadeusz Wojdyński 



UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR 370 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 24 czerwca 2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Blog „Niezbędnik podróżnika” ” 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie podjęła decyzję o przyznaniu dotacji dla 

przedsięwzięcia „Blog „Niezbędnik podróżnika”” w ramach projektu Ponadnarodowa 

mobilność uczniów, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, który będzie 

realizowany przez uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 

9 w Koninie. Formularz zgłoszeniowy wraz z opisem przedsięwzięcia został złożony 

w drugim naborze (do 31.10.2019 r.) konkursu wniosków. Podlegał ocenie formalnej 

i merytorycznej. Przedsięwzięcie zakłada wyjazd 10 uczniów i 2 opiekunów w mobilności 

zagranicznej. 

Projekt realizowany będzie w okresie od 1 września 2020 roku do 28 lutego 2021 roku. 

Całkowity budżet przedsięwzięcia wynosi 58 721,00 zł. Dofinansowanie odbywa się 

w następujący sposób: 

- płatność zaliczkowa – w wysokości do 90% całkowitej kwoty dofinansowania, 

przekazywana po podpisaniu umowy finansowej, 

- płatność bilansująca – w wysokości do 10% całkowitej kwoty dofinansowania, 

przekazywana po akceptacji raportu końcowego. 

Głównym celem projektu jest wzrost i rozwój kompetencji kluczowych – uczniów od VI klasy 

szkoły podstawowej do momentu zakończenia edukacji szkolnej. Celem szczegółowym jest 

wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów z wykorzystaniem programów mobilności 

ponadnarodowej. Dzięki udziałowi w projekcie „Ponadnarodowa mobilność uczniów” 

uczniowie będą mogli zdobyć i rozwinąć umiejętności w sposobie uczenia się oraz nabyć 

nowe kompetencje życiowe niezbędne do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia 

i aktywnego obywatelstwa europejskiego. 

Podczas realizacji projektu zostaną podjęte następujące działania: 

-wsparcie uczestników przed mobilnością, 

-wsparcie uczestników podczas mobilności zagranicznej, 

-upowszechnianie efektów projektu po powrocie. 

Mobilność edukacyjna, która jest głównym elementem projektu, przyczyni się również do 

pogłębienia i rozszerzenia współpracy naszej szkoły ze szkołą partnerską z UE, wpłynie na 

poprawę systemu kształcenia oraz promocję szkoły. Projekt zakładający mobilności 

ponadnarodowe wychodzi naprzeciw wszelkim oczekiwaniom dotyczącym podnoszenia 

kompetencji wśród młodych ludzi. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

(-)Tadeusz Wojdyński 
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