
 

     

 
 

 

                  

 

        

 

 

           

  

 

 

 

 

  

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Rozwiązania informatyczne 

WARTO ŚĆ PROJE KTU:  

5  66 2 6 97 ,4 4  PL N  

 

WKŁAD BUD ŻETU  

MIAST A:  

1  15 6  4 38 ,14  PL N  

 

WYSO KO ŚĆ 

DOFI NANSOW ANI A:  

4  50 6 2 59 ,3 0  PL N  

 

 

Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020 

 

Poddziałanie 6.4.3 

Inwestycje w infrastrukturę 

kształcenia zawodowego w 

ramach ZIT 

 

TERMI N REALIZ ACJ I :  

10.2017-07.2020 

Rozbudowa i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole 
Szkół Budowlanych i w Zespole Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy 

Przedmiotem projektu jest modernizacja i doposażenie warsztatów i 

pracowni kształcenia praktycznego w dwóch bydgoskich szkołach 

zawodowych:  

I. Zespół Szkół Budowlanych: 

Założone prace obejmują remont/modernizację pomieszczeń 

pracowni szkolnych wraz z ich doposażeniem oraz rozbudowę części 

warsztatowej o nowe pomieszczenia do praktycznej nauki zawodu. 

Projekt wspiera warsztaty dla zawodów takich jak: 

Kontakt: 

Wydział Funduszy Europejskich 

tel. 52 58 58 091 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 oraz budżetu Miasta Bydgoszczy. 

 

1) Technik budownictwa,  

2) Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, 

3) Technik renowacji elementów architektury,  

4) Monter sieci i instalacji sanitarnych,  

5) Murarz-tynkarz,  

6) Technik geodeta.  

                                                               

II. Zespół Szkół Elektronicznych: 

Projekt zakłada rozbudowę i przebudowę  

budynku Zespołu Szkół Elektronicznych  

o parterowy budynek pracowni urządzeń  

techniki komputerowej oraz adaptację i remont istniejącej sali lekcyjnej na pracownię eksploatacji 

urządzeń elektronicznych. Ponadto obejmuje również zakup wyposażenia do pracowni szkolnych 

w zawodach: 

1) Technik informatyk,  

2) Technik teleinformatyk,  

3) Technik elektronik. 

 

Celem głównym projektu jest rozwój i poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej w zakresie 
kształcenia praktycznego. 

Realizacja projektu przyczyni się m.in. do: 

 rozwoju i poprawy stanu infrastruktury kształcenia zawodowego oraz wyposażenia w środki i       
zasoby infrastruktury dydaktycznej skierowanej do praktycznej nauki zawodów, 

 podniesienia poziomu kształcenia, co z kolei będzie skutkowało zwiększeniem poziomu 
wykształcenia, kwalifikacji i dostosowania umiejętności do potrzeb rynku pracy. 

 


