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1.Definicja celów projektu
1.1.

Potrzeby środowiska społeczno-gospodarczego

Inwestycja zlokalizowana jest w Olsztynie przy Al. M. J. Piłsudskiego 61 na działkach nr 27/3, 27/5, 28/68,
46 obr. 74 (własność Gminy Olsztyn). Teren działki położony jest na tyłach zabudowy Al. M. J.
Piłsudskiego i wykorzystany pod potrzeby Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych.
Na działce zlokalizowane są budynki szkoły: hala główna warsztatów „A”, budynek pomocniczy warsztatów „B”,
budynek główny mieszczący sale lekcyjne i salę gimnastyczną „C”, budynek trafostacji „D” oraz dwa boiska
szkolne. Działka i budynki uzbrojone są w media. Na działce znajdują się drzewa rosnące w szpalerach lub
pojedynczo.
Obsługa komunikacyjna działki szkoły odbywa się z dwóch stron: dojazd od strony wschodniej z Al. M. J..
Piłsudskiego do budynku szkolnego oraz drugi dojazd od strony zachodniej z Al. M. J.. Piłsudskiego do
budynków warsztatów oraz trafostacji. Miejsca parkingowe istniejące: przed wejściem do hali głównej warsztatów
na terenie działki oraz miejsca parkingowe przy ulicy dojazdowej w przed wejściem do budynku mieszczącego
sale lekcyjne.
Interesariuszami projektu są przede wszystkim osoby dorosłe – słuchacze kwalifikacyjnych kursów
zawodowych, nauczyciele, personel placówki objętej projektem, instytucje i firmy współpracujące ze
szkołą w zakresie kształcenia zawodowego.
W okresie wrzesień 2014 – październik 2016 w Zespole Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie
prowadzono diagnozę, której celem było w głównej mierze określenie potrzeb w zakresie modernizacji oferty
kształcenia zawodowego, tak aby było ono bardziej efektywne i lepiej odpowiadało potrzebom regionalnego rynku
pracy i potrzebom przedsiębiorców.
Badania wśród pracodawców dowodzą, że najbardziej pożądanymi umiejętnościami wśród specjalistów,
techników oraz wykształconych robotników są przede wszystkim umiejętności zawodowe oraz kompetencje
miękkie. Pracownicy powinni charakteryzować się wysokim stopniem umiejętności obsługi maszyn i urządzeń,
doświadczeniem zawodowym, uprawnieniami oraz certyfikatami eksperckimi. Obecne warunki panujące na rynku
pracy wskazują na zapotrzebowanie na wykwalifikowane osoby z wykształceniem technicznym. Wymogi
stawiane przez pracodawców względem absolwentów to przede wszystkim dobre przygotowanie merytoryczne,
umiejętność obsługi urządzeń i specjalistycznego sprzętu. Okazuje się także, iż czynnikiem zasadniczym dla
uzyskania zatrudnienia, w szczególności pracy najemnej, jest posiadanie wyuczonego zawodu – konkretnej
specjalizacji / kwalifikacji.
W dobie nieustannych zmian społecznych, gospodarczych, technicznych i technologicznych zmieniają się
wymagania pracodawców dotyczące kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz kompetencji społecznych
absolwentów szkół w szczególności absolwentów kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Oczekuje się, że szkoła
umożliwi absolwentowi zdobycie kwalifikacji podstawowych dla danego zawodu oraz wyposaży go w umiejętności
stałego kształcenia się oraz elastyczność, aby mógł się odnaleźć na zmieniającym się rynku pracy.
Priorytetowym działaniem w zakresie dobrego przygotowania potencjalnego pracownika do wejścia na rynek
pracy jest prowadzenie kształcenia zawodowego, a w szczególności kształcenia praktycznego w powiązaniu z
pracodawcami. Szkoła i zakład pracy są uzupełniającymi się miejscami zdobywania wiedzy. Z diagnozy wynika,
iż w głównej mierze należy rozszerzyć/zmodernizować ofertę kształcenia pod kątem zmieniającego się rynku
pracy - utworzenie nowych kierunków kształcenia, przy jednoczesnym zachowaniu obecnych. Szkoła prowadziła
z pracodawcami konsultacje pod kątem zapotrzebowania na konkretne kwalifikacje biorąc pod uwagę tendencje
na polskim i europejskim rynku pracy, zwłaszcza w zakresie tzw. zawodów przyszłościowych. Przeprowadzona
diagnoza pokazuje, że w zakresie rozwoju kształcenia zawodowego powinny brać czynny udział obydwie strony,
tzn. szkoła oraz pracodawcy. Jak wynika z rozmów, to sami pracodawcy, powinni mieć większy wpływ na:
- organizację praktycznej nauki zawodu, praktyk, staży,
- uruchamianie nowych kierunków kształcenia,
- poszerzanie/zmianę kompetencji/kwalifikacji zawodowych nauczycieli,
- program nauczania przedmiotów zawodowych.
1) Instytucje rynku pracy
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W latach 2015 – 2016 Zespół Szkół Mechaniczno – Energetycznych w Olsztynie występował do instytucji rynku
pracy: Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy oraz Miejskiej Rady Zatrudnienia przy
Miejskim Urzędzie Pracy w Olsztynie z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie poszerzenia istniejącej oferty
kształcenia zawodowego o następujące zawody:
a) technik chłodnictwa i klimatyzacji,
b) mechanik – monter maszyn i urządzeń,
c) ślusarz.
W roku 2016 szkoła na podstawie skierowanego wniosku otrzymała rekomendacje co do zasadności kontynuacji
kształcenia w obecnych zawodach, tj.
a) technik elektryk,
b) technik mechanik,
c) elektromechanik,
d) operator obrabiarek skrawających
oraz nowych zawodów, które były już opiniowane, tj.
a) technik chłodnictwa i klimatyzacji,
b) mechanik - monter maszyn i urządzeń oraz
c) ślusarz
Pismo Miejskiego Urzędu Pracy w Olsztynie w piśmie z dnia 13.09.2016r. na podstawie obserwacji lokalnego
rynku pracy rekomenduje ponadto wszystkie zawody w których kształci szkoła, jak również trzy nowe planowe
zawody, zaznaczając, że rekomendując kształcenie w powyższych zawodach należy mieć na względzie, że na
ofertę edukacyjną szkoły w Olsztynie aplikują nie tylko osoby mieszkające w Olsztynie i okolicach, ale również z
całego województwa.
27 lutego 2015r. w odpowiedzi na pismo dyrektora szkoły dotyczące zgłaszanych ofert pracy w zakresie
zawodów, które moją wejść do oferty edukacyjnej szkoły Wojewódzki Urząd Pracy poinformował pisemnie o
liczbie zgłaszanych ofert na ww. zawody. Wynika z nich jednoznacznie zapotrzebowanie na fachowców. W
związku z faktem, iż jedna z opinii Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia była negatywna, Dyrektor szkoły wystąpił
ponownie o wydanie takiej opinii 6 listopada 2015r. Podstawą ubiegania się o ponowną opinię była sprzeczność
w zakresie opiniowania tegoż samego zawodu przez obie rady rynku pracy. Ponadto w roku szkoły zawodowców
– 2014 / 2015 podczas wielu spotkań i konferencji organizowanych przez Warmińsko – mazurskiego Kuratora
Oświaty kilkakrotnie przedsiębiorcy zgłaszali zapotrzebowanie na fachowców w zawodzie: ślusarz. Dyrektor
szkoły był również uczestnikiem jednej z takich konferencji. Ponowna opinia w tej sprawie była również
negatywna.
2) Własne badania rynku pracy
Poza opiniami instytucji rynku pracy dokonano analizy danych ogólnodostępnych w statystykach prowadzonych
przez urzędy pracy. Dane podzielono na trzy obszary:
1) Barometr zawodów 2016 dla miasta Olsztyna i powiatu olsztyńskiego - Z analizy barometru zawodów
dla powiatu olsztyńskiego wynika, iż prognozowany jest deficyt na następujące zawody:
elektromechanik, operator obrabiarek skrawających, ślusarz, technik mechanik (dodatkowo inżynier
mechanik), natomiast istnieje równowaga w zawodach: mechanik maszyn i urządzeń, monter maszyn i
urządzeń oraz technik elektryk.
2) Prognoza na 2016 rok – zapotrzebowanie na pracowników we wszystkich 7 zawodach - Z analizy
prognozy na 2016 dla województwa warmińsko – mazurskiego w zakresie zapotrzebowania na
konkretnych pracowników wynika, iż istnieje w przeważającej mierze stały poziom zapotrzebowania na
poszczególnych fachowców z jednoczesnym pojawianiem się w niewielkim stopniu wzrostu
zapotrzebowania (technik mechanik, operator obrabiarek skrawających) oraz w jednym przypadku ze
spadkiem zapotrzebowania (ślusarz –Elbląg).
3) Prognozowane zapotrzebowanie na zawody dla województwa i powiatów - Z analizy prognozowanego
zapotrzebowania na zawody dla województwa warmińsko – mazurskiego na rok 2016 wynika, iż
zawodami deficytowymi są spawacze MIG / MAG oraz TIG i ślusarze, zawodami w równowadze są:
elektromechanicy, mechanicy maszyn i urządzeń, monterzy maszyn i urządzeń, operatorzy obrabiarek
skrawających, operatorzy wózków widłowych, technicy elektrycy.
4) Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników w całym kraju - Z przeprowadzonej analizy w
oparciu o dane dostępne na portalach poświęconych rynkowi zatrudnienia w całym kraju stwierdza się
duże zapotrzebowanie na fachowców w branży mechaniczno – elektrycznej. Również oferty pracy o
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zbliżoności nazwy do technika chłodnictwa i klimatyzacji znaleźć można na różnego rodzaju portalach
internetowych poświęconych ofertom pracy, źródło Centralna Baza Ofert Pracy www.oferty.praca.gov.pl, praca.pl/, , , , http://zielonalinia.gov.pl/staze-i-praktyki i inne.
W roku 2014 dyrektor szkoły zainicjował po raz pierwszy spotkanie z przedsiębiorcami współpracującymi ze
szkołą (głównie w zakresie praktyk zawodowych) do roku września 2014r., a także przedsiębiorcami
funkcjonującymi na lokalnym rynku pracy, z którymi współpraca szkoły dotąd nie miała miejsca. Mając na
względzie rozwój szkolnictwa zawodowego i podniesienie jakości pracy szkoły w tym zakresie rozpoczęto
rozmowy, spotkania i konsultacje, których celem było w głównej mierze określenie potrzeb w zakresie
modernizacji oferty kształcenia zawodowego szkoły, tak, aby było ono bardziej efektywne i lepiej odpowiadało
potrzebom regionalnego rynku pracy. W wyniku podjętych działań pracodawcy zaopiniowali pozytywnie zamiar
wprowadzenia nowych zawodów, przy czym inicjatorem i pomysłodawcą wprowadzenia do oferty kształcenia
zawodu technik chłodnictwa i klimatyzacji stała się firma Chłodnictwo – Klimatyzacja Przedsiębiorstwo Handlowo
– usługowe Beta – spółka z o.o. w Olsztynie, które jako pierwsze wyszło z inicjatywą podjęcia współpracy w
swojej, a nowej dla szkoły branży. Wyrażając pozytywną opinię na temat zamiaru wprowadzenia nowych
zawodów pracodawcy zadeklarowali jednocześnie nawiązanie współpracy na mocy podpisanego porozumienia w
zakresie wspierania szkoły w działaniach dydaktycznych dotyczących realizacji kształcenia w poszczególnych
zawodach.
Z analizy prognozowanego zapotrzebowania na zawody dla województwa warmińsko – mazurskiego na
rok 2016 wynika, iż zawodem deficytowym są ślusarze, zawodami w równowadze są: elektromechanicy,
mechanicy maszyn i urządzeń, monterzy maszyn i urządzeń, operatorzy obrabiarek skrawających,
technicy elektrycy. W prognozowanych zapotrzebowaniach na pracowników w innych powiatach tylko
dwukrotnie stwierdzono zawód nadwyżkowy: ślusarz – powiat elbląski oraz technik mechanik – powiat ostródzki.
Z analizy prognozowanego zapotrzebowania na zawody dla Powiatu Olsztyńskiego wynika, że zawodami
deficytowymi są: elektromechanik, ślusarz, zawodami w równowadze są: mechanik maszyn i urządzeń, monter
maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających, technik elektryk, technik mechanik.
Zakładając uruchomienie, dodatkowo obok istniejących kierunków kształcenia, nowych kierunków w
następujących zawodach: technik chłodnictwa i klimatyzacji, mechanik – monter maszyn i urządzeń,
ślusarz planowany nabór na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe kształtuje się zgodnie z poniższą tabelą,
rozpoczęcie kształcenia w nowych zawodach nastąpiłoby od roku szkolnego 2018/2019. Zakłada się
mniejszy nabór słuchaczy z uwagi na brak możliwości określenia stopnia zainteresowania kursami przez
osoby dorosłe i brak możliwości dokonania ścisłych założeń w tym zakresie. Dopuszcza się jednak
zwiększoną rekrutację.
Prognoza rekrutacji:
Rok szkolny
Ilość słuchaczy
przyjętych na
KKZ

2015/16
70*

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

2020/21

2021/22

2022/23

105*

0
(remont
budynku)

80

80

80

80

80

* ilość kursantów na KKZ w ZSM-E

Wnioskodawca zdaje sobie sprawę z problemów jakie napotykają na swojej drodze kursanci i pracownicy
jednostki. Chcąc się rozwijać, dostosowywać programy edukacyjne do potrzeb rynku, wymagane są inwestycje w
powierzchnie dydaktyczne, nowoczesne wyposażenie sal i pracowni. Jednakże Wnioskodawca nie posiada
wystarczających środków finansowych, aby samodzielnie wdrożyć zakładane inwestycje. Koszty wdrożenia
zakładanych inwestycji przewyższają możliwości finansowe i są przez to istotną barierą w poprawie warunków
kształcenia, rozwoju jednostki. Jednak przede wszystkim tracą na tym kursanci, którzy nie mając do dyspozycji
nowoczesnego wyposażenia, odpowiednich przestrzeni dydaktycznych, często nie są w stanie spełnić wymagań
stawianych podczas egzaminów zawodowych oraz napotykają na trudności w znalezieniu zatrudnienia na coraz
bardziej wymagającym rynku pracy.
Aby sprostać oczekiwaniom słuchaczy KKZ, konieczna jest modernizacja powierzchni dydaktycznych i inwestycje
w nowoczesne wyposażenie. Jedynie te kroki doprowadzą do rozwijania oferty kształcenia o kolejne kierunki i
pozwolą na sprostanie wymogom stawianym przez interesariuszy. Należy również pamiętać, że rynek pracy
wymusza na placówkach edukacyjnych zmiany w programach i kierunkach kształcenia, tak aby słuchacze KKZ
spełniali wymogi pracodawców i mieli większą możliwość zatrudnienia.
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Słaba jakość kształcenia, brak nowoczesnego systemu kształcenia zawodowego w województwie, a
przez to słabo wykwalifikowana kadra pracowników szukających zatrudnienia na rynku pracy nie sprzyja
napływowi nowych inwestorów i wpływa negatywnie na rozwój gospodarczy regionu.
Przedsiębiorcy szukający nowych lokalizacji na swoją działalność, bardzo dużą uwagę zwracają na
dostęp do wykształconej kadry pracowniczej. Wykwalifikowani pracownicy są swego rodzaju magnesem dla
inwestycji. Według wielu fachowców dziedziny zarządzania przedsiębiorstwem, zasoby ludzkie należą do
głównych czynników warunkujących sukces organizacji. Nowe inwestycje oznaczają dla regionu nowe miejsca
pracy, spadek bezrobocia, co prowadzi do polepszenia sytuacji ekonomicznej mieszkańców oraz rozwoju
gospodarki zarówno regionalnej jaki i krajowej.
W trakcie analizy problemów i potrzeb dotykających interesariuszy niniejszego projektu (zgodnie z
definicją Komisji Europejskiej interesariusze to osoby fizyczne lub instytucje, które mogą wpływać lub
podlegać wpływowi projektu) zostały zidentyfikowane następujące problemy (są one w dużej mierze
zbieżne z problemami szkolnictwa zawodowego w skali całego kraju):
1. Przestarzałe wyposażenie – Przestarzałe wyposażenie, prowadzi do spadku jakości kształcenia w
placówce. Podniesieniu jakości kształcenia zawodowego powinny służyć: – współpraca szkół z
pracodawcami przez wykorzystanie do kształcenia zawodowego bazy pracodawców oraz laboratoriów
wyższych uczelni, organizowanie praktycznej nauki zawodu i zajęć praktycznych z wykorzystaniem
najnowszych technik i technologii wytwarzania, objęcie nauczycieli ze szkół zawodowych nowoczesnymi
formami doskonalenia, doposażenie bazy dydaktycznej.
2. Zły stan budynku warsztatowego. Stan techniczny budynku oraz jego niska efektywność
energetyczna powoduje wysokie nakłady eksploatacyjne, co z kolei ogranicza środki, które mogą być
bezpośrednio przeznaczone na podnoszenie jakości kursów zawodowych.
3. Zły stan techniczny elementów zagospodarowania terenu wokół budynku.
4. Brak środków finansowych ogranicza dostosowanie się placówki do potrzeb rynku pracy. Bez
wsparcia finansowego z zewnątrz nie jest możliwe osiągnięcie założonych w projekcie celów.

Przedstawiony do realizacji projekt rozwiąże wszystkie zidentyfikowane powyżej
problemy jednostki objętej wsparciem.
Wnioski:
 istnieje bezwzględna konieczność przeprowadzenia gruntownego remontu budynku „B”
warsztatów szkolnych i adaptacji pomieszczeń do potrzeb realizacji procesu dydaktycznego w
zakresie obecnych i nowych zawodów w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych,
 stan budynku „B” warsztatów szkolnych nie spełnia norm bezpieczeństwa i w bliskim czasie
może zagrażać zdrowiu i życiu użytkowników,
 nie ma możliwości prowadzenia zajęć edukacyjnych w budynku B.
Pracownie i hale warsztatów szkolnych ZSM-E wyposażone są w maszyny i urządzenia oparte na
rozwiązaniach technicznych i technologicznych z ubiegłego wieku. Nauka na wyeksploatowanych,
zniszczonych, często ponad 50-letnich maszynach jest nieatrakcyjna dla słuchaczy kwalifikacyjnych
kursów zawodowych, którzy niejednokrotnie są aktywni zawodowo i na co dzień mają styczność z
najnowszymi rozwiązaniami technicznymi. Kwalifikacyjne kursy zawodowe traktują jako formę
doskonalenia i rozwoju zawodowego, ale będzie to możliwe tylko i wyłącznie wtedy jeśli baza
dydaktyczna szkoły będzie odzwierciedlała rzeczywiste warunki pracy w zakładach przemysłowych. Niska
kondycja maszyn, brak części zamiennych oraz brak systemów bezpieczeństwa zgodnych z aktualnymi
wymaganiami sprawił, że duża część parku maszynowego jest całkowicie wyłączona z eksploatacji. Aparatura
kontrolno-pomiarowa i diagnostyczna bazuje głównie na przyrządach analogowych stosowanych powszechnie w
ubiegłym stuleciu. Aby zapewnić odpowiednią jakość kształcenia nauczyciele często posługują się przyrządami
wirtualnymi, funkcjonującymi w oparciu o programy komputerowe, które nie zawsze w pełni oddają realne
warunki pracy. Konieczna jest zatem wymiana maszyn i urządzeń na nowoczesne i funkcjonalne, które podniosą
jakość i bezpieczeństwo ich użytkowników, a przede wszystkim pozwolą wykształcić pełnowartościowego
absolwenta, potrafiącego odnaleźć się w realiach produkcyjnych współczesnych zakładów przemysłowych.
Planowane wyposażenie szkoły w sprzęt, urządzenia i maszyny jest zgodne ze szczegółowym katalogiem
wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i
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udostępnione przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i ustawicznej i zgodne z podstawa
programową kształcenia w zawodach oraz rekomendowane przez lokalnych przedsiębiorców i pracodawców.
Aby rozwijać dydaktykę dla dorosłych, w odniesieniu do obecnie panujących warunków infrastrukturalnych i
potrzeb rynku pracy, niezbędna jest gruntowna modernizacja i adaptacja do nowych potrzeb istniejącego
budynku „B” warsztatów szkolnych. Przedmiotowy budynek jest w bardzo złym stanie technicznym. Należy
zaznaczyć, że od chwili wybudowania poza przeprowadzeniem drobnych prac remontowych nie przeszedł
gruntownego remontu, ani nie dostosowywano go do zmieniających się warunków infrastrukturalnych oraz
rozwijającej się technologii w zakresie produkcji. W dniu dzisiejszym obiekt jest przestarzały we wszystkich
możliwych zakresach i w większości obszarów nie spełnia podstawowych wymogów technicznych, sanitarnych i
BHP. Na dzień dzisiejszy obiekt wymaga gruntownego remontu. W istniejących warunkach prawidłowe
prowadzenie procesu dydaktycznego jest bardzo utrudnione i niebezpieczne. Nie odbywają się tam zajęcia.
Stanowi pomieszczenia gospodarcze i przeznaczone na wynajem. Ponadto bez wsparcia ze środków
europejskich nie ma możliwości rozwijania oferty kształcenia dla potrzeb rynku pracy w zakresie nowo
wprowadzanych zawodów, o które wnioskują pracodawcy. Koszty zakupu maszyn i urządzeń przewyższają
możliwości finansowe szkoły.
W ramach gruntownego remontu budynku „B” niezbędne jest:
- wzmocnienie konstrukcji budynku,
- wymiana pokrycia dachu,
- izolacja i ocieplenie granic bilansowych budynku (ściany zewnętrzne, stropy, podłogi na gruncie, konstrukcja
poniżej gruntu),
- przebudowa wnętrza budynku zgodnie z potrzebami prowadzenia procesu dydaktycznego, zapewnienie
zgodnego z przepisami zaplecza socjalno-bytowego,
- wymiana stolarki okienno-drzwiowej,
- wymiana wszystkich instalacji użytkowych,
- modernizacja oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego,
- montaż urządzeń do monitorowania zużycia mediów, paliw i energii,
- montaż urządzeń do sterowania obiektem,
- innych rozwiązań przyczyniających się do wzrostu funkcjonalności i poprawy efektywności energetycznej
obiektu. (Szczegółowy zakres remontu przedstawiony jest w zatwierdzonym projekcie technicznym stanowiącym
załącznik do wniosku).
Dzięki realizacji projektu powstanie nowoczesna baza infrastrukturalna do praktycznej nauki zawodu, gdzie
będzie można zainstalować najnowsze urządzenia stosowane w przemyśle. W wyniku prac remontowych
wewnątrz i na zewnątrz budynku ulegnie poprawie funkcjonalność obiektu, co pozwoli na poprawę jakości
kształcenia, zwiększenie bezpieczeństwa i jakości pracy, a co za tym idzie zwiększenie liczby osób
nabywających umiejętności zawodowe w nowoczesnych warunkach. Realizacja inwestycji przyczyni się do
poprawy stanu technicznego, a tym samym dostosowania budynku do wymogów BHP i ppoż. W szczególności
zwiększy się bezpieczeństwo ludzi. Poprawie ulegnie dostępność bazy dla osób niepełnosprawnych dzięki
przebudowie nawierzchni pieszych i jezdnych, a także wydzieleniu miejsc parkingowych. Nowoczesna
infrastruktura pozwoli na zatrudnienie nauczycieli zawodu o najwyższych kwalifikacjach jak również umożliwi
zacieśnianie współpracy szkoły z pracodawcami. Zmodernizowana infrastruktura w połączeniu z nowoczesną
bazą dydaktyczną i wykwalifikowaną kadrą dydaktyczną pozwoli wykształcić osoby o najwyższych kwalifikacjach
gotowych do podjęcia pracy bez dodatkowych szkoleń realizowanych przez pracodawcę. Tak wykształcona kadra
jest poszukiwana na rynku pracy.

1.2.

Analiza celów projektu

Cele niniejszego projektu zostały określone w oparciu o analizę potrzeb danego środowiska
gospodarczo-społecznego, z uwzględnieniem zjawisk najbardziej adekwatnych do skali oddziaływania projektu. Z
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uwagi na to, iż określenie celów stanowi podstawę do przeprowadzenie dalszej oceny (zarówno finansowej jak i
ekonomicznej) zostały one tak formułowane, aby: jasno wskazywały, jakie korzyści społeczno-ekonomiczne
zostaną osiągnięte dzięki wdrożeniu projektu; były logicznie powiązane ze sobą, w sytuacji, gdy w ramach
projektu realizowanych jest jednocześnie kilka celów; uwzględniały wszystkie najważniejsze bezpośrednie i
pośrednie skutki społeczno - ekonomiczne przedsięwzięcia; były logicznie powiązane z ogólnymi celami
funduszy, z których oczekiwane jest wsparcie finansowe (zbieżność celów projektu z celami danej osi
priorytetowej programu operacyjnego i jej konkretnymi działaniami); była określona metodologia pomiaru poziomu
ich osiągnięcia (wskaźniki realizacji celów zostały przedstawione w dalszej części studium wykonalności
projektu).
Celem projektu jest poprawa warunków oraz rozwój kształcenia zawodowego w placówce
oświatowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Olsztyn poprzez usunięcie braków
infrastrukturalnych oraz wyposażenia.
Celem jest również dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy i
przezwyciężenie deficytu zawodów wynikających z przeprowadzonej diagnozy.
Wśród celów znajduje się także zapewnienie funkcjonalnej infrastruktury dydaktycznej,
spełniającej poprzez zastosowane rozwiązania wysoką efektywność energetyczną.
Nie mniej istotna jest realizacja celu związanego z zacieśnieniem i rozwojem współpracy z
firmami oraz uczelniami wyższymi w zakresie deficytowych zawodów.
Cele szczegółowe projektu:

Poprawa infrastruktury technicznej, poprzez kapitalny remont budynku z przeznaczeniem na
warsztaty

Doposażenie budynku warsztatów w nowoczesny sprzęt do praktycznej nauki zawodu,

Zmniejszenie wskaźnika bezrobocia wśród osób kończących szkołę zawodową,

Zwiększenie dostępu do edukacji osób pragnących zdobyć zawodowe wykształcenie
ponadgimnazjalne,

Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w ZSM-E, zachęcenie młodzieży z Olsztyna i
regionu do kontynuowania nauki w celu zdobycia zawodu w branży mechaniczno – energetycznej,

Wprowadzenie innowacji zmierzających do poprawy poziomu kształcenia oraz pomoc w
podnoszeniu kwalifikacji nauczycieli

Przygotowanie do mobilności na rynku pracy

Umożliwienie dostępu do szkoły osobom niepełnosprawnym,
Każdy z ww. celów pozwoli osiągnąć założone wartości wskaźników produktu i rezultatu określonych w
rozdziale 2.2 studium wykonalności wzajemnie wzmacniając swoje oddziaływanie. Realizacja tych celów
łącznie daje efekt synergii.
Problemy i potrzeby interesariuszy projektu zostały przedstawione w rozdziale 1.1 studium, po czym
zostały przełożone na ww. cele projektu. Realizacja przedsięwzięcia wywołuje także szereg pozytywnych
korzyści społeczno – gospodarczych, przyczyniając się do zwiększenia atrakcyjności oferty edukacyjnej
na poziomie zawodowym, etc.
W ramach projektu baza dydaktyczna zostanie uzupełniona oraz wyposażona w nowoczesne maszyny i
urządzenia wykorzystujące najnowsze technologie niezbędne do nauki zawodu. Budynek i cała infrastruktura
wokół budynku zostanie wyremontowana, aby poprawić bezpieczeństwo i komfort użytkowników oraz
zintensyfikować i unowocześnić proces kształcenia.
Projekt zakłada wyposażenie bazy dydaktycznej w maszyny i urządzenia niezbędne do realizacji kursów
zawodowych w zawodach takich jak technik elektryk, technik mechanik, elektromechanik, operator obrabiarek
skrawających oraz w nowych zawodach takich jak technik chłodnictwa i klimatyzacji, mechanik monter maszyn i
urządzeń i ślusarz, których deficyt na rynku pracy wskazują lokalni pracodawcy.
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Diagnoza szkoły pod kątem edukacji zawodowej w kontekście obecnych warunków realizacji procesu
kształcenia zawodowego w budynku „B” warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Mechaniczno –
Energetycznych im. Tadeusza Kościuszki w Olsztynie, a zarazem pojawiających się zmian na rynku pracy,
potrzeb przedsiębiorców i pracodawców, rozwoju społeczno – gospodarczego województwa, w tym rozwoju
inteligentnych specjalizacji potwierdza konieczność modernizacji i rozwoju szkoły w zakresie dostosowania oferty
edukacyjnej szkoły, poprawy jej infrastruktury oraz wyposażenia w niezbędny sprzęt, maszyny i urządzenia.
Przygotowanie przyszłych absolwentów Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych do wykonywania czynności
zawodowych na stale zmieniającym się i rozwijającym rynku pracy będzie możliwe wyłącznie w przypadku
zapewnienia słuchaczom warunków kształcenia odzwierciedlających rzeczywiste warunki pracy, edukacji opartej
na nowoczesnych technologiach, w oparciu o wypracowane z pracodawcami programy nauczania i różne formy
współpracy z zakładami, szkołami zawodowymi, organizacjami, Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim w
komfortowych bezpiecznych warunkach. Absolwenci KKZ staną się konkurencyjni na rynku pracy poprzez ich
profesjonalne przygotowanie do wykonywania zawodu. Przyczynią się w pracy zawodowej do rozwoju
inteligentnych specjalizacji, a tym samym gospodarki i przemysłu. Jednocześnie nowoczesna baza technodydaktyczna, jak również wysoki standard budynku zapewniający komfort i bezpieczeństwo dla ich użytkowników
staną się punktem przyciągającym kandydatów, dla których obecnie kształcenie w przemyśle jest mało
atrakcyjne.
Projekt wpisuje się w założenia SZOOP RPO WiM 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Dostęp do wysokiej jakości
usług publicznych, Działanie: 9.3 Infrastruktura edukacyjna, poddziałanie: 9.3.1 Infrastruktura kształcenia
zawodowego, Cel tematyczny 10 – Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie.,
Priorytet inwestycyjny 10a – Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez
rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Cel szczegółowy: Celem Poddziałania są lepsze warunki
kształcenia zawodowego i wyższego dopasowane do potrzeb rynku pracy. Rezultatem interwencji będzie lepsze
dostosowanie warunków kształcenia zawodowego i wyższego do potrzeb rynku pracy co zwiększy
zainteresowanie tymi formami kształcenia a tym samym liczbę absolwentów szkół wyższych i zawodowych.
Zakres przedsięwzięcia jest wysoce spójny z typami możliwych do realizacji projektów określonych w Programie:
Typ 2. „Komplementarne i zintegrowane inwestycje w infrastrukturę służącą do szkoleń zawodowych i
uczenia się przez całe życie według jasno określonych potrzeb rynku pracy (w przypadku uczenia się
przez całe życie, przede wszystkim przystosowanie istniejących placówek) tj. – rozbudowa, przebudowa,
remont, adaptacja istniejącej infrastruktury wraz z niezbędnym wyposażeniem (ewentualnie w
uzasadnionych przypadkach – budowa), - wyposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia
TIK”
Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Olsztyna (Uchwała Nr X/110/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia
27 maja 2015 r.). Projekt w swoim założeniu przewiduje działania z zakresu termomodernizacji budynku
warsztatów, a tym samym wpisuje się w cele planu gospodarki niskoemisyjnej z uwagi na poprawę efektywności
energetycznej budynku.
Strategii UE Morza Bałtyckiego
Projekt wypełnia zapisy „Strategii UE Morza Bałtyckiego” w obszarze celu priorytetowego „Zwiększenie
dobrobytu” w obszarze priorytetowym „Wkład EUSBSR we wdrażanie strategii „Europa 2020””.
W regionie Morza Bałtyckiego istnieje duży potencjał w zakresie realizacji strategii „Europa 2020”, w tym pod
względem zatrudnienia i inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu.
Strategia ta nie tylko zwiększy dobrobyt na poziomie regionalnym, ale przyczyni się również do jego zwiększenia
w całej UE. Duże znaczenie ma również wymiar społeczny EUSBSR. Zwiększony dobrobyt wymaga dobrze
funkcjonującego rynku pracy, który promuje mobilność geograficzną i zawodową.
EUSBSR powinna być nieodłączną częścią strategii „Europa 2020” i bieżących zmian politycznych w UE. Mając
to na uwadze, ponownie skupiono się na celach strategii „Europa 2020” na rzecz zatrudnienia i inteligentnego,
trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu.
Zgodnie z inicjatywą przewodnią „Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia” w ramach strategii
„Europa 2020” pogłębienie dialogu społecznego między związkami zawodowymi, pracodawcami i rządami
dotyczącego przyszłych wyzwań stojących przed rynkiem pracy, np. wyzwań związanych ze zmianami
demograficznymi, stanowi ważny krok w kierunku zwiększenia wydajności pracy i zmniejszenia różnic
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strukturalnych w regionie. Zmiany struktur demograficznych wskazują również na konieczność stałego
uwzględniania makroregionalnego wymiaru włączenia społecznego i zdrowia publicznego.
Powyższe jest realizowane poprzez następujące działania:
OT Edukacja – Edukacja, badania i zdolność do zatrudnienia
W regionie Morza Bałtyckiego jakość życia powiązana jest z wysokim poziomem edukacji, jak również z
otwartością społeczeństw. Polityka w dziedzinie edukacji i młodzieży realizowana w BSR powinna pomóc w
podnoszeniu jakości edukacji oraz warunków życia młodych ludzi, mając ogólnie na celu przekazywanie wartości,
kształtowanie osobowości oraz promowanie aktywności obywatelskiej.
Poprawa dobrobytu zakłada zapewnienie wszystkim dostępu do kształcenia i szkoleń wysokiej jakości,
efektywnego systemu bezpieczeństwa socjalnego sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz do prawidłowo
funkcjonującego rynku pracy zapewniającego wsparcie dla mobilności geograficznej, zawodowej oraz społecznogospodarczej.
OT Zdrowie – Poprawa i promowanie zdrowia ludzkiego, z uwzględnieniem aspektów społecznych tej kwestii
Podstawę dobrobytu makroregionu tworzy jego kapitał ludzki, a zdrowe społeczeństwo jest czynnikiem
krytycznym decydującym o zrównoważonym rozwoju gospodarczym przedsiębiorstw i społeczności. Poprawa
zdrowia ludzi i dobrobytu społecznego jest szczególnie ważna w kontekście kwestii starzejącego się
społeczeństwa oraz rosnącego zagrożenia ze strony chorób niezakaźnych, które stanowią dwa największe
wyzwania XXI wieku na szczeblu makroregionalnym.
Region Morza Bałtyckiego jest obecnie obszarem charakteryzującym się znacznymi rozbieżnościami pod
względem warunków dotyczących zdrowia i warunków społecznych. W niektórych częściach regionu problemy na
tle społecznym lub gospodarczym prowadzą do wysokiego współczynnika umieralności będącego rezultatem
chorób niezakaźnych, przemocy, nadużywania alkoholu i narkotyków oraz rozprzestrzeniania się chorób
zakaźnych.
W związku z tym działania podejmowane w ramach tego zagadnienia priorytetowego koncentrują się są na
poprawie i promowaniu zdrowa ludzi w regionie Morza Bałtyckiego, w tym na społecznych aspektach zdrowia
będących ważnym warunkiem wstępnym zapewnienia zrównoważonego rozwoju i zdrowia społeczeństw przy
jednoczesnym wzroście gospodarczym oraz ograniczania kosztów opieki zdrowotnej i socjalnej. Jest to także
warunek wstępny zapewnienia integracji na rynku pracy.
Główne wyzwania związane są ze zmianami demograficznymi, brakiem usług w niektórych obszarach oraz
znacznym zróżnicowaniem regionalnym w zakresie ochrony zdrowia. Modernizowany obiekt wpisywać się będzie
we współczesne podejście do przestrzeni miejskiej i bezpiecznego i energooszczędnego budownictwa.
Nowoczesna infrastruktura zapewni standardy bezpieczeństwa użytkownikom, w tym zdrowotne.
Uwzględniając powyższe zapisy, należy stwierdzić, że projekt realizuje powyższe cele Strategii UE Morza
Bałtyckiego.
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego województwa warmińsko – mazurskiego do roku 2025
opiera się na koncepcji trzech płaszczyzn rozwoju, obejmujących: ludzi, gospodarkę i relacje między
człowiekiem a gospodarką. Płaszczyzny niniejsze osadzone zostały w środowisku przyrodniczym, ponieważ to
w nim odbywają się wszelkie działania człowieka.
Cel główny Strategii województwa brzmi: Spójność ekonomiczna, społeczna i przestrzenna Warmii i Mazur z
regionami Europy.
Cele strategiczne wynikają z przyjętych trzech priorytetów i uwzględniają fakt występowania zależności między
nimi. Sformułowano 4 cele strategiczne:
 wzrost konkurencyjności gospodarki, który zawiera najważniejsze zagadnienia na styku gospodarka –
społeczeństwo (cel strategiczny 1),
 wzrost aktywności społecznej – zawiera cele operacyjne ze sfery społeczeństwo – sieci (cel strategiczny
2),
 wzrost liczby i jakości powiązań sieciowych – ukierunkowanych głównie na sferę gospodarczą, dlatego
znajduje się na styku gospodarki i nowoczesnych sieci (cel strategiczny 3).
 nowoczesna infrastruktura rozwoju – ten cel najsilniej wpływa na realizację wszystkich pozostałych
celów strategicznych, dlatego umieszczony jest w centralnej części układu celów (cel strategiczny 4).
Zespół Szkół Mechaniczno – Energetycznych im. Tadeusza Kościuszki w Olsztynie realizuje strategię rozwoju
szkoły przyjętą na lata 2014 – 2016 zgodną ze strategią rozwoju Miasta Olsztyna. Celem opracowanej i
wdrażanej strategii, a jednocześnie misją szkoły jest „Człowiek wykształcony w Olsztynie wdrożony do uczenia
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się przez całe życie, wyposażony w umiejętności niezbędne do podjęcia aktywności zawodowej i społecznej w
ciągle zmieniającej się rzeczywistości”. W kontekście przyjętej strategii, „Strategii rozwoju społeczno –
gospodarczego województwa warmińsko – mazurskiego do roku 2025”, pojawiających się zmian w
kierunkach polityki oświatowej państwa, a także szybkich zmian na rynku pracy, a tym samym włączania coraz
nowszych technologii w zakresie wykorzystywania sprzętu, maszyn i urządzeń w przemyśle i konieczności
dostosowania treści i warunków kształcenia zawodowego oraz umiejętności przyszłych absolwentów szkoły
zawodowej do w.w. potrzeb, istnieją podstawy do ubiegania się o dofinansowanie modernizacji i rozwoju szkoły
ze środków europejskich w ramach RPO WiM 2014 – 2020. Poniższe opracowanie wykaże zatem potrzebę i cel
absorbowania środków europejskich w Zespole Szkół Mechaniczno – Energetycznych im. Tadeusza Kościuszki
w Olsztynie.
Z założeniami Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie dostosowania systemu kształcenia zawodowego do
potrzeb gospodarki idzie w parze „Strategia rozwoju społeczno – gospodarczego województwa warmińsko
– mazurskiego do roku 2025” opracowana przez władze regionu. Dokument ten stanowi kontynuację
dotychczasowej myśli strategicznej, w szczególności w zakresie:
 wizji rozwoju regionu;
 układu priorytetów rozwoju, głównych celów rozwojowych oraz większości celów operacyjnych.
Strategia opiera się na koncepcji trzech płaszczyzn rozwoju, obejmujących: ludzi, gospodarkę i relacje między
człowiekiem a gospodarką. W gospodarce regionalnej sektorami kluczowymi oraz wysokiej szansy zatrudnienia
są m.in.: sektor drzewno – meblarski, wyrobów z gumy, produkcji maszyn i urządzeń, energetyczno – wodny.
Trzy wymienione sektory, tj. drewno i meblarstwo, ekonomia wody i żywność wysokiej jakości są potencjalnymi
miejscami realizacji zadań zawodowych absolwentów szkoły. Analiza SWOT przedstawia mocne, słabe strony
oraz szanse w zakresie konkurencyjnej gospodarki, otwartego społeczeństwa i nowoczesnych sieci.
Inwestycja odnosi się do wsparcia infrastruktury kształcenia zawodowego na potrzeby runku pracy. Kierunek
wspiera innowacyjnych i kreatywnych mieszkańców regionu, poprzez udostępnienie infrastruktury umożliwiającej
naukę w warunkach odzwierciedlających naturalne warunki pracy. Przełoży się to na podniesienie kompetencji i
kwalifikacji uczniów i słuchaczy. Realizuje tym samym cel strategiczny 1: Wzrost konkurencyjności gospodarki,
który zostanie osiągnięty poprzez cel operacyjny: Wzrost innowacyjności firm, kierunek D: Kapitał ludzki.
Projekt poprzez dostosowanie profili nauczania do potrzeb rynku pracy realizuje również cel operacyjny: Wzrost
liczby miejsc pracy, kierunek B: Współpraca przedsiębiorstw z wyższymi uczelniami i szkołami zawodowymi.
Ściślejsze powiązanie uczelni i szkół z gospodarką regionu może nastąpić m.in. poprzez kształcenie w ramach
zamówień edukacyjnych, rozwój współpracy i aktywizację edukacyjną w postaci staży dla absolwentów, praktyk
zawodowych, stypendiów i staży dla doktorantów.
Kierunek D: Szkoły i uczelnie, poprzez dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy. Przebudowa
infrastruktury umożliwi wprowadzenie nowych zawodów, stanowiących odpowiedz na potrzeby otoczenia
społeczno-gospodarczego. Dodatkowo ZSME dysponuje porozumieniami z pracodawcami/przedsiębiorcami,
mające na celu wsparcie przy tworzeniu nowych kierunków, realizację staży i praktyk oraz udział w szkoleniach i
kursach
przewidzianych dla pracowników przedsiębiorstw. Poza wymienionymi formami dodatkowo
rekomendacje przedsiębiorców w zakresie wyposażenia pracowni i warsztatów, organizowanie wspólnych
przedsięwzięć.
Tym samym, projekt realizuje również cel strategiczny: Wzrost aktywności społecznej, poprzez cel operacyjny:
Wzrost dostępności i jakości usług publicznych, kierunek A: Edukacja.
W ramach powyższego celu operacyjnego projekt wpisuje się w kierunek E: Infrastruktura. W ramach projektu
stworzona zostanie funkcjonalna infrastruktura, bez barier architektonicznych pozwalająca na swobodne
użytkowanie, w szczególności przez osoby z różnymi niepełnosprawnościami, osoby starsze.

2.Identyfikacja projektu
2.1.

Analiza wariantów realizacji projektu
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2.1.1. Analiza wariantów strategicznych
2.1.1.1. Identyfikacja wariantów strategicznych

W niniejszym rozdziale przedstawiono analizę opcji inwestycyjnych, mającą na celu wybór najbardziej
efektywnych ekonomicznie rozwiązań pozwalających na spełnienie wymogów prawa polskiego i unijnego na
obszarze przedsięwzięcia. Analiza opcji dla niniejszego przedsięwzięcia została przeprowadzona w zakresie
odpowiadającym wyznaczonemu zadaniu celem porównania alternatywnych rozwiązań w zakresie zakresu
proponowanych prac.
W analizie wariantów poddano następujące obszary:
Lokalizacji – planowany zakres inwestycji ma na celu rozwiązanie wszystkich zidentyfikowanych
problemów w rozdziale 1.1. Obszar zajmowany przez szkołę, a należący do Gminy Olsztyn pozwoli na 100% ich
zaspokojenie, poprzez proponowane poniżej warianty inwestycyjne. Zmiana lokalizacji poza koniecznością
wykupu dodatkowego gruntu, wiązałaby się z koniecznością budowy nowego obiektu. Poza tym znacznie
utrudniłoby logistykę szkoły, gdyż zarówno kursanci jak i nauczyciele musieliby kursować pomiędzy dwiema
lokalizacjami. Po dokonanej analizie zasadności wariant ten został odrzucony, jako racjonalnie, ekonomicznie i
logistycznie nieuzasadniony.
Zakres inwestycyjny inwestycji – zidentyfikowano trzy warianty
1. Wariant 1 – Realizacja w tym wariancie zakłada wykonanie zakresu prac objętego niniejszym studium wykonalności w zakresie prac budowlanych oraz wyposażenia pomieszczeń, niezbędnego
do prowadzenia procesy dydaktycznego na najwyższym poziomie. Szczegółowy opis wybranego
rozwiązania znajduje się w rozdziale 2.2. studium wykonalności oraz załączniku nr 5 do wniosku
aplikacyjnego i 1.1. do studium wykonalności:
 Wydatki inwestycyjne – 4 672 030,00 złotych netto. Szczegółowy harmonogram wydatków
znajduje się w rozdziale 3.2. studium wykonalności.
 Obniżenie kosztów eksploatacyjnych budynku z uwagi na zaplanowane prace termo
modernizacyjne, mających wpływ na efektywność energetyczną budynku (budynek). Z drugiej
strony nowe maszyny, zapotrzebowanie na materiały spowoduje wzrost kosztów o ok.
20 000,00 rocznie. Szczegółowy opis kosztów eksploatacyjnych po realizacji inwestycji
znajduje się w rozdziale 2.1 studium wykonalności i w modelu ekonomicznym.
 Zgodnie z założeniami rozdziału 2.1. przyjęto założenie, średniorocznie w całym okresie analizy
przeznaczanych będzie 0,25% nakładów początkowych w zakresie prac budowlanych i
zagospodarowania terenu na remonty i konserwacje. Po dziesięciu latach za 25% nakładów
początkowych wyposażanie przeprowadzone zostaną prace odtworzeniowe. Biorąc pod uwagę
trwałość inwestycji w zakresie prac budowlanych i zagospodarowania terenu, nie przewiduje
się odtworzeń. Celem zapewnienia trwałości wyposażenia zakłada się, że rokrocznie
przeznaczonych zostanie ok. 5000,00 zł na bieżące kontrole i konserwacje
 Po realizacji inwestycji obsłużonych zostanie rocznie 80 kursantów – jest to wartość wskaźnika
rezultatu i będzie ona miarą rezultatu w analizie DGC
 Wariant W1 pozwoli w pełnie zniwelować zidentyfikowane w rozdziale 1.1. problemy.
 Projekt jest realny i możliwy do zrealizowania zgodnie z zakładanymi we wniosku terminami.
Ryzykiem jest brak pozyskania dofinansowania ze środku UE, gdyż koszt samodzielnego
finansowania inwestycji przekracza możliwości Gminy. Poza tym mogą wystąpić opóźnienia
związane z przeprowadzeniem PZP, czy w trakcie prac. Jednakże doświadczenie beneficjenta
pokazuje, że jest w stanie pokonać tego typu trudności.
 Gwarantem trwałości przyjętych rozwiązań będzie Gmina Olsztyn.
2. Wariant 2 – w wariancie tym uwzględniono wszystkie możliwe do wykonania prace zapewniające gotowość budynku do pełnienia nowej funkcji lecz w wariancie wymagającym znacznie wyższych nakładów
inwestycyjnych. W wybranym do realizacji wariancie stanowiącym przedmiot niniejszego projektu
przewidziano budowę nowego budynku dydaktycznego wraz z uwzględnieniem pozostałych elementów projektu. Realizacja tego wariantu wiązać się będzie z koniecznością wyburzenia istniejącego obiektu oraz budowa nowego, dostosowanego do nowych potrzeb szkoły. Szacowany
wzrost wydatków na zburzenie i postanowienie nowego obiektu oszacowano na 1,5 krotność bie-
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żących nakładów na przebudowę. Planowany obiekt zostałby wykonany w procedurze zaprojektuj wybuduj.
 Wartość wydatków inwestycyjnych 5 719 077,00 zł netto.
 Zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych – budowa nowego obiektu umożliwi zmniejszenie
kosztów materiałów i energii elektrycznej o 15 000,00 rocznie w stosunku do wariantu W1.
Wartość wydatków na bieżące konserwacje i odtworzenia została ustalona analogicznie jak
wariancie W1.
 Wartość nakładów odtworzeniowych ustalono jako 25% nakładów początkowych na
wyposażenie i poniesione zostaną po 10 latach od zakończenia inwestycji
 Wariant W2 pozwoli w pełnie zniwelować zidentyfikowane w rozdziale 1.1. problemy.
 Wariant W2, w związku z dłuższą procedurą mógłby nie być możliwy do zrealizowania w
okresie zdefiniowanym w rozdziale 1.2.
 Po realizacji inwestycji obsłużonych zostanie rocznie 80 kursantów – jest to wartość wskaźnika
rezultatu i będzie ona miarą rezultatu w analizie DGC
 Projekt jest realny i możliwy do zrealizowania. Zagrożeniem może być dotrzymanie terminu,
gdyż wymagałby nowego projektu, pozwoleń oraz późniejszej realizacji. Poza tym koszt prac
byłby wyższy, a wkład UE byłby wartościowo podobny - możliwość finansowania inwestycji
znacznie nadwyrężałby możliwości Gminy, nawet przy otrzymanym dofinansowaniu.. Poza tym
mogą wystąpić opóźnienia związane z przeprowadzeniem PZP, czy w trakcie prac. Jednakże
doświadczenie beneficjenta pokazuje, że jest w stanie pokonać tego typu trudności.
 Gwarantem trwałości przyjętych rozwiązań będzie Gmina Olsztyn.
3. Wariant 3 – w wariancie założono remont obiektu na analogicznym poziomie jak w wariancie W1, natomiast zakup wyposażenia do prowadzenia procesu dydaktycznego został rozszerzony o najlepsze rozwiązania na rynku. W związku z koncentracją jedynie na parametrach jakościowych wyposażenia, jego
cena wzrośnie w tym zakresie o 1,75 w stosunku do wariantu W1. Pozostałe nakłady bez zmian.
4. Wartość wydatków inwestycyjnych 5 666 377,00 netto.
 Obniżenie kosztów eksploatacyjnych budynku z uwagi na zaplanowane prace termo
modernizacyjne, mających wpływ na efektywność energetyczną budynku (budynek). Z drugiej
strony nowe maszyny, zapotrzebowanie na materiały spowoduje wzrost kosztów o ok.
20 000,00 rocznie.
 Przyjęto założenie, że średniorocznie w całym okresie analizy przeznaczanych będzie 0,25%
nakładów początkowych w zakresie prac budowlanych i zagospodarowania terenu na remonty i
konserwacje. Po dziesięciu latach za 25% nakładów początkowych wyposażanie
przeprowadzone zostaną prace odtworzeniowe. Biorąc pod uwagę trwałość inwestycji w
zakresie prac budowlanych i zagospodarowania terenu, nie przewiduje się odtworzeń. Celem
zapewnienia trwałości wyposażenia zakłada się, że rokrocznie przeznaczonych zostanie ok.
8750,00 zł na bieżące kontrole i konserwacje. Wydatki w tym zakresie są wyższe w stosunku
do wariantów W1 i W2 z powodu większego poziomu zaawansowania urządzeń. Po realizacji
inwestycji obsłużonych zostanie rocznie 80 kursantów – jest to wartość wskaźnika rezultatu i
będzie ona miarą rezultatu w analizie DGC
 Wariant W3 pozwoli w pełni zniwelować zidentyfikowane w rozdziale 1.1. problemy.
 Projekt jest realny i możliwy do zrealizowania. Poza tym koszt prac byłby wyższy, a wkład UE
byłby wartościowo podobny - możliwość finansowania inwestycji znacznie nadwyrężałby
możliwości Gminy, nawet przy otrzymanym dofinansowaniu. Poza tym mogą wystąpić
opóźnienia związane z przeprowadzeniem PZP, czy w trakcie prac. Jednakże doświadczenie
beneficjenta pokazuje, że jest w stanie pokonać tego typu trudności.
 Gwarantem trwałości przyjętych rozwiązań będzie Gmina Olsztyn.
Zakres skali i zasięgu projektu – zidentyfikowane potrzeby i problemy wskazują jednoznacznie,
że zwiększanie skali inwestycji, poza większymi kosztami inwestycyjnymi i eksploatacyjnymi nie
spowodują zwiększenia liczby uczniów obsługiwanych przez placówkę. Zmniejszanie skali natomiast
uniemożliwi zaspokojenie tych potrzeb i rozwiązanie zidentyfikowanych problemów. Reasumują, przyjęta
w analizie skala projektu jest optymalna.
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Przyjęty w niniejszym studium wykonalności wariant uwzględnia istniejącą infrastrukturę.
Charakter inwestycji uniemożliwia alternatywne jej umiejscowienie. Planowane działania w głównym
zakresie dotyczyć będą przeprowadzenia kompleksowych prac budowlanych oraz modernizacyjnych oraz
wyposażenia na potrzeby rozwoju kierunków kształcenia zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy.
Działania z tym związane mogą być zrealizowane tylko w miejscu ich bieżącej lokalizacji.
Wybrany na etapie analizy opcji wariant będzie wskazywany jako najbardziej efektywny do realizacji w
ramach Projektu wnioskowanego do dofinansowania ze środków w ramach RPO „Warmia i Mazury” 2014-2020,
a wszelkie dalsze analizy na etapie studium wykonalności (plan wdrożenia i funkcjonowania, analiza finansowoekonomiczna itp.) są kontynuowane wyłącznie dla wybranej opcji. Przyjęte w Projekcie rozwiązanie uwzględnia
przesłanki eksploatacyjne, technologiczne, konserwatora zabytków, geograficzne, oddziaływania na środowisko
oraz aspekty ekonomiczne.
Przy analizie opcji w przypadku analizowanego projektu posłużono się:
- w pierwszej fazie analizą wielokryterialną, która pozwala na porównanie wariantów ze względu na
kryteria opisowe, oraz
- w drugiej fazie porównaniem wskaźnika dynamicznego kosztu jednostkowego.
Analiza wielokryterialna
Analizę wielokryterialną zidentyfikowanych wariantów przeprowadzono w następujący sposób:
1. wyznaczono istotne z punktu widzenia projektu i otoczenia parametry realizacji,
2. przypisano odpowiednie wagi do wyznaczonych parametrów,
3. określono kryteria oceny,
4. przeanalizowano oddziaływanie na podstawie kryteriów;
5. oszacowano skutki interwencji – za pomocą punktacji,
6. zsumowano oceny punktowe;
7. wskazano najlepsze warianty.
Oszacowania skutków interwencji dokonano na zasadzie określenia wpływu kryteriów oceny na osiągnięcie
założonych celów według zasady: 0 punktów brak wpływu 1 punkt niewielki wpływ, 2 punkty umiarkowany wpływ,
3 punkty istotny wpływ, 4 punkty bardzo duży wpływ. Poniżej w tabeli przedstawiono parametry wybrane do
przeprowadzenia analizy wielokryterialnej:
Tabela Kryteria przyjęte do wyboru opcji w analizie wielokryterialnej
Lp.
1
2
3
4
5

Kryterium
Kompleksowość i jakość działań inwestycyjnych w projekcie
mających wpływ na proces edukacyjny
Zwiększenie efektywności energetycznej budynków objętych
projektem
Wpływ na przezwyciężenie problemów edukacji zawodowej oraz
wpływ na tworzenie nowych kierunków kształcenia
Wielkość nakładów inwestycyjnych
Poprawa estetyki budynku

Waga

maksymalna
liczba punktów

Maksymalna
punktacja

4

4

16

3

4

12

3

4

12

3
3

4
4

12
12
64

Razem

2.1.1.2. Wybór wariantu strategicznego

Zgodnie z zaleceniami wariant strategiczny został przeprowadzony za pomocą analizy wielokryteriowej,
opartej na kryteriach jakościowych. Dlatego ocenę wszystkich inwestycyjnych wariantów strategicznych za
wyjątkiem wariantu „0” przeprowadzono wszystkimi kryteriami punktowymi z karty oceny projektu, zawartej w
Regulaminie konkursu:
 kryteriami merytorycznymi ogólnymi – obligatoryjnymi
 kryteriami merytorycznymi specyficznymi – obligatoryjnymi
 kryteriami merytorycznymi – premiującymi.
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Jak wskazano w punkcie 2.1.1.1 wariant strategiczny dotyczący lokalizacji nie ma zastosowania w niniejszym
projekcie. Dokonano analizy wariantu strategicznego związanego z zakresem projektu z uwzględnieniem skali w
podziale na 3 warianty inwestycyjne:
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Lp.

Kryterium

Wariant 1:
Pkt

Wariant 2:

Wariant 3:

Uzasadnienie

Pkt

Uzasadnienie

Pkt

Uzasadnienie

Zgodnie z SzOOP projekt wpisuje się w typy
możliwych do realizacji projektów – rozdz. 1.2 sw.
Neutralny wpływ projektu na zasadę równości
szans kobiet i mężczyzn w dostępie do
infrastruktury w tym wariancie realizacyjnym –
rozdz. 2.6.1 sw
Pozytywny wpływ projektu, gdyż projekt
przewiduje rozwiązania dla osób z niepełno
sprawnościami – rozdz. 2.6.2 sw
Zakres projektu w tym wariancie oddziałuje
pozytywnie na środowisko – rozdz. 2.3 sw
Wybór wykonawcy prac budowlanych oparty o
prawo zamówień publicznych – rozdz. 2.3.4 sw
Projekt nie podlega pomocy publicznej – rozdz.
3.1.3 sw
Wariant rozwiązuje wszystkie zgłoszone
problemy i ma wpływ na realizację celów
wyznaczonych w projekcie w pełnym zakresie.
Realizacja projektu w tym wariancie ma
zdecydowanie szerszy wymiar społeczny,
techniczny i środowiskowy – rozdz. 2 sw.
Wnioskodawca posiada potencjał instytucjonalny,
Gmina Olsztyn ma określoną strukturę
organizacyjną, z jasno określonymi procedurami,
podziałem obowiązków, odpowiedzialności i
przyznanymi uprawnieniami.
Wnioskodawca
posiada
odpowiednią
i
wykwalifikowaną kadrę, z doświadczeniem w
realizacji projektów współfinansowanych. Posiada
także potencjał finansowy do realizacji projektu –
wykazany w rozdziale 3 studium.
Możliwy jest wybór wskaźników produktów i
rezultatów odnoszących się do zakresu projektu
w zakresie przedstawionym w treści studium –
rozdz. 1.2 sw.

TAK 1
TAK 1

Zgodnie z SzOOP projekt wpisuje się w typy
możliwych do realizacji projektów – rozdz. 1.2 sw.
Neutralny wpływ projektu na zasadę równości
szans kobiet i mężczyzn w dostępie do
infrastruktury w tym wariancie realizacyjnym –
rozdz. 2.6.1 sw.
Pozytywny wpływ projektu, gdyż projekt
przewiduje rozwiązania dla osób z niepełno
sprawnościami – rozdz. 2.6.2 sw
Zakres projektu w tym wariancie oddziałuje
pozytywnie na środowisko – rozdz. 2.3 sw.
Wybór wykonawcy dostaw wyposażenia oparty o
prawo zamówień publicznych – rozdz. 2.3.4 sw
Projekt nie podlega pomocy publicznej – rozdz.
3.1.3 sw
Wariant rozwiązuje w niewielkim stopniu niektóre
problemy określone w studium (analiza
wielokryterialna). Nie jest w stanie przynieść
trwałych i mierzalnych efektów. Nie ma
kompleksowego charakteru – rozdz. 2 sw

Kwotę wsparcia przekracza wartość 4,48mln
złotych

0

KRYTERIA MERYTORYCZNE OGÓLNE (OBLIGATORYJNE)
1

Możliwość uzyskania dofinansowania przez
projekt.
Zgodność projektu z zasadą równości szans
kobiet i mężczyzn.

TAK 1
TAK 1

Zgodnie z SzOOP projekt wpisuje się w typy
możliwych do realizacji projektów – rozdz. 1.2 sw.
Neutralny wpływ projektu na zasadę równości szans
kobiet i mężczyzn w dostępie do infrastruktury w
tym wariancie realizacyjnym. – rozdz. 2.6.1 sw

TAK 1
TAK 1

TAK 1

Pozytywny wpływ projektu, gdyż projekt przewiduje
rozwiązania dla osób z niepełno sprawnościami –
rozdz. 2.6.2 sw
Zakres projektu w tym wariancie oddziałuje
pozytywnie na środowisko – rozdz. 2.3 sw
Wybór wykonawcy prac budowlanych oparty o
prawo zamówień publicznych – rozdz. 2.3.4 sw
Projekt nie podlega pomocy publicznej – rozdz.
3.1.3 sw
Wariant rozwiązuje wszystkie zgłoszone problemy i
ma wpływ na realizację celów wyznaczonych w
projekcie w pełnym zakresie. Realizacja projektu w
tym wariancie ma zdecydowanie szerszy wymiar
społeczny, techniczny i środowiskowy – rozdz. 2 sw.

TAK 1

7

Zgodność projektu z zasadą równości szans i
niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami.
Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi Unii
Europejskiej – zrównoważony rozwój.
Zamówienia publiczne i
konkurencyjność.
Pomoc publiczna i pomoc
de minimis.
Wykonalność techniczna.

8

Trwałość projektu.

TAK 1

TAK 1

9

Wskaźniki.

TAK 1

Wnioskodawca posiada potencjał instytucjonalny,
Gmina Olsztyn
ma określoną strukturę
organizacyjną, z jasno określonymi procedurami,
podziałem obowiązków, odpowiedzialności i
przyznanymi uprawnieniami.
Wnioskodawca
posiada
odpowiednią
i
wykwalifikowaną kadrę, z doświadczeniem w
realizacji projektów współfinansowanych. Posiada
także potencjał finansowy do realizacji projektu –
wykazany w rozdziale 3 studium.
Możliwy jest wybór wskaźników produktów i
rezultatów odnoszących się do zakresu projektu w
zakresie przedstawionym w treści studium – rozdz.
1.2 sw.
Wydatki kwalifikowane projektu zamykają się w
kwocie 5 739 376,90. Wnioskowany poziom
dofinansowania to 82,99%, co daje kwotę wsparcia
w wysokości 4 769 100,77

0

2

3
4
5
6

TAK -1
TAK -1
NIE - 0
TAK 1

TAK
-1
TAK
-1
NIE 0
TAK 1

TAK 1

TAK 1
TAK 1
TAK 1
NIE - 0
NIE - 0

TAK 1

TAK 1

Wnioskodawca posiada potencjał instytucjonalny,
Gmina Olsztyn ma określoną strukturę
organizacyjną, z jasno określonymi procedurami,
podziałem obowiązków, odpowiedzialności i
przyznanymi uprawnieniami.
Wnioskodawca
posiada
odpowiednią
i
wykwalifikowaną kadrę, z doświadczeniem w
realizacji projektów współfinansowanych. Posiada
także potencjał finansowy do realizacji projektu –
wykazany w rozdziale 3 studium.
Możliwy jest wybór wskaźników produktów i
rezultatów odnoszących się do zakresu projektu w
zakresie przedstawionym w treści studium – rozdz.
1.2 sw.

KRYTERIA MERYTORYCZNE PUNKTOWE
1

Średni koszt wsparcia 1 obiektu
infrastruktury szkolenia zawodowego i uczenia się
przez całe życie.
Ocenie podlega średni koszt wsparcia 1 obiektu
infrastruktury szkolenia zawodowego i uczenia się
przez całe życie (obiektu

0

Kwotę wsparcia przekracza wartość 4,48mln
złotych
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2

budowlanego rozumianego jako budynek zgodnie
z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane)
licząc średni koszt jednostkowy uzyskania 1
jednostki wskaźnika produktu w projekcie w
porównaniu do średniego kosztu jednostkowego
oszacowanego przez Instytucję Zarządzającą. Średni
koszt wykorzystany do wyliczenia wartości
wskaźnika wynosi 3,59 mln zł i stanowi punkt
odniesienia podczas oceny projektów w tym kryterium.
W ramach kryterium można przyznać następujące
punkty:
• Efektywność kosztowa na poziomie poniżej 75%
średniego kosztu (poniżej 2,69 ml zł włącznie) – 10 pkt
• Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub
równym 75% i niższym niż 100% średniego kosztu
(wyższym lub równym 2,69 mln zł i niższym niż 3,59
mln zł) – 6 pkt
• Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub
równym 100% i niższym niż 125% średniego kosztu
(wyższym lub równym 3,59 mln zł i niższym niż 4,48
mln zł) – 2 pkt
• Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub
równym 125% średniego kosztu (wyższym lub równym
4,48mln zł) – 0 pkt.
Efektywność kosztowa
Ocenie podlega efektywność kosztowa planowanego
projektu
mierzona
jako
szacowana
liczba
użytkowników wspartej infrastruktury edukacyjnej w
stosunku do całkowitych nakładów na realizację
projektu. Ocena dokonywana będzie porównawczo, wg
następującego wzoru:

Efektywność kosztowa wynosi 71 832,46 zł
Nakłady całkowite - 5 746 596,90
Liczba użytkowników - 80

Efektywność kosztowa wynosi 87 930,81 zł
Nakłady całkowite - 7 034 464,71
Liczba użytkowników – 80

Efektywność kosztowa wynosi 87 120,55zł
Nakłady całkowite – 6 969 643,71
Liczba użytkowników – 80

OCENIA IOK

OCENIA IOK

OCENIA IOK

(Ek0 x 5)/Ekn
Gdzie:
Ek0 = Poziom wskaźnika obliczony dla ocenianego
wniosku o dofinansowanie
Ekn = Poziom wskaźnika obliczonego dla wniosku
(złożonego w tym samym konkursie) o najwyższym
poziomie wskaźnika.
3

Współpraca podmiotów prowadzących kształcenie
zawodowe i ustawiczne z pracodawcami lub szkołami
wyższymi
Ocenie podlegać będzie, zadeklarowana przez
Wnioskodawcę liczba podpisanych porozumień
(m.in. w zakresie udziału pracodawców/
przedsiębiorców w procesie nauczania i
egzaminowana) lub umów o współpracy pomiędzy

6

ZSM-E posiada podpisanych od 2014 roku łącznie
16 porozumień o współpracy z pracodawcami,
którzy zostali dokładnie wskazani w załączonym do
wniosku dokumencie pt. „DIAGNOZA POTRZEB
EDUKACJI ZAWODOWEJ
W
ZESPOLE
SZKÓŁ
MECHANICZNOENERGETYCZNYCH
IM.
TADEUSZA
KOŚCIUSZKI W OLSZTYNIE”.

6

ZSM-E posiada podpisanych od 2014 roku
łącznie 16 porozumień o współpracy z
pracodawcami, którzy zostali dokładnie wskazani
w załączonym do wniosku dokumencie pt.
„DIAGNOZA
POTRZEB
EDUKACJI
ZAWODOWEJ
W ZESPOLE SZKÓŁ MECHANICZNOENERGETYCZNYCH
IM.
TADEUSZA

6

ZSM-E posiada podpisanych od 2014 roku łącznie
16 porozumień o współpracy z pracodawcami,
którzy zostali dokładnie wskazani w załączonym
do wniosku dokumencie pt. „DIAGNOZA
POTRZEB EDUKACJI ZAWODOWEJ
W
ZESPOLE
SZKÓŁ
MECHANICZNOENERGETYCZNYCH
IM.
TADEUSZA
KOŚCIUSZKI W OLSZTYNIE”.
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szkołami i placówkami kształcenia zawodowego
a pracodawcami lub szkołami wyższymi.

KOŚCIUSZKI W OLSZTYNIE”.
Z powyższego dokumentu wynika także ilość
porozumień zawartych przez placówkę ze szkołami
wyższymi. Na chwilę obecną szkoła posiada 4
porozumienia o współpracy ze szkołami wyższymi.
Zakres współpracy zarówno poszczególnych
pracodawców jak uczelni wyższych został
przedstawiony w ww. dokumencie będącym
załącznikiem nr 41 do
wniosku o
dofinansowanie.

Pracodawcy:
1 porozumienie – 0 pkt
2 porozumienia – 1 pkt
3-4 porozumienia – 2 pkt
5 porozumień i powyżej – 3 pkt

4

Szkoły wyższe:
1 porozumienie – 1 pkt
2-3 porozumienia – 2 pkt
4 porozumienia i powyżej – 3 pkt
Projekt wykazuje wpływ na rozwój
więcej niż jednej inteligentnej
specjalizacji województwa warmińsko- mazurskiego
Przedmiotem oceny jest opisany w studium
wykonalności zakładany wpływ planowanego
przedsięwzięcia na więcej niż jedną inteligentną
specjalizację województwa warmińsko-mazurskiego
zidentyfikowaną w Strategii rozwoju społecznogospodarczego województwa warmińsko- mazurskiego
do roku 2025. Wpływ na rozwój
inteligentnej specjalizacji należy rozumieć w sposób
tożsamy jak w przypadku kryterium nr 2
merytorycznego specyficznego obligatoryjnego.
• wpływ na rozwój maksymalnie jednej inteligentnej
specjalizacji – 0 pkt
• wpływ na rozwój 2 inteligentnych specjalizacji – 4 pkt
• wpływ na rozwój 3 inteligentnych specjalizacji – 6 pkt

6

Projekt w tym wariancie ma wpływ na wszystkie 3
inteligentne specjalizacje zgodnie z opisem w
rozdziale 2.5.2 studium wykonalności
Zgodnie z „Badaniem potencjału innowacyjnego i
rozwojowego przedsiębiorstw funkcjonujących w
obszarze inteligentnych specjalizacji województwa
warmińsko
–
mazurskiego”
inteligentne
specjalizacje: Ekonomia wody, Żywność wysokiej
jakości oraz Drewno i meblarstwo, w latach 20152020 powinny stać się głównym elementem
budowania przewagi konkurencyjnej województwa
warmińsko-mazurskiego. Trzy wymienione sektory:
Ekonomia wody, Żywność wysokiej jakości oraz
Drewno i meblarstwo, są potencjalnymi miejscami
realizacji zadań zawodowych słuchaczy KKZ
Ekonomia wody:
budowa
linii
elektroenergetycznych
dostarczających energię elektryczną z elektrowni
wodnych,
- budowa osprzętu elektrycznego (generatory
energii elektrycznej dla przemysłu stoczniowego),
- realizacja zadań związanych z utrzymaniem i
eksploatacją infrastruktury elektroenergetycznej
opartej na elektrowniach wodnych,
- prace związane z wytwarzaniem, przesyłem i
dystrybucją energii elektrycznej pozyskanej z
odnawialnych źródeł energii,
- budowa maszyn i linii technologicznych dla
przemysłu spożywczego wyłącznie w zakresie
napojów,
- usługi ślusarskie dla przemysłu stoczniowego,
- montaż i eksploatacja urządzeń chłodniczych
służących przetwarzaniu i konserwowaniu ryb,
- wsparcie technologiczne przy budowie jachtów i
łodzi,
- realizacja zadań związanych z utrzymaniem ruchu

Z powyższego dokumentu wynika także ilość
porozumień zawartych przez placówkę ze
szkołami wyższymi. Na chwilę obecną szkoła
posiada 4 porozumienia o współpracy ze szkołami
wyższymi.
Zakres współpracy zarówno poszczególnych
pracodawców jak uczelni wyższych został
przedstawiony w ww. dokumencie będącym
załącznikiem nr 41 do wniosku o
dofinansowanie..

Z powyższego dokumentu wynika także ilość
porozumień zawartych przez placówkę ze
szkołami wyższymi. Na chwilę obecną szkoła
posiada 4 porozumienia o współpracy ze
szkołami wyższymi.
Zakres współpracy zarówno poszczególnych
pracodawców jak uczelni wyższych został
przedstawiony w ww. dokumencie będącym
załącznikiem nr 41 do wniosku o
dofinansowanie..
6

Projekt w tym wariancie ma wpływ na wszystkie 3
inteligentne specjalizacje zgodnie z opisem w
rozdziale 2.5.2 studium wykonalności

6

Projekt w tym wariancie ma wpływ na wszystkie 3
inteligentne specjalizacje zgodnie z opisem w
rozdziale 2.5.2 studium wykonalności
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w zakładach.
Żywność wysokiej jakości:
- budowa, montaż i konserwacja maszyn i linii
technologicznych wykorzystywanych w przemyśle
rolniczym,
- obsługa nowoczesnych maszyn i urządzeń
produkcyjnych,
- realizacja zadań związanych z utrzymaniem ruchu
i stałą modernizacją linii produkcyjnych,
- budowa, montaż i konserwacja maszyn i linii
technologicznych wykorzystywanych w przemyśle
spożywczym,
- montaż i eksploatacja urządzeń chłodniczych
służących utrzymaniu wysokiej jakości żywności,
- produkcja maszyn i linii produkcyjnych do
przetwórstwa rolno – spożywczego.
Drewno i meblarstwo
- produkcja i montaż maszyn oraz linii
produkcyjnych i technologicznych na potrzeby
przemysłu meblarskiego (pilarki, traki, prasy,
szlifierki, suszarnie, strugarki),
- obsługa i programowanie maszyn CNC do obróbki
drewna,
- produkcja metalowych elementów stolarki
budowlanej,
- produkcji akcesoriów meblowych metalowych
(okucia, prowadnice, zawiasy, wieszaki, kółka),
- produkcja, montaż i naprawa zamków do drzwi i
okien,
wykonawstwo
i
montaż
systemów
antywłamaniowych w oknach i drzwiach.
5

Podniesienie jakości infrastruktury
mającej wpływ na proces edukacyjny
Ocenie podlegać będzie wpływ powstałej w ramach
projektu infrastruktury na kompleksowość i jakość
procesu edukacyjnego.
W ramach kryterium można przyznać następujące
punkty:
− Wyposażenie obiektów w nowoczesny sprzęt,
materiały, narzędzia i technologie ułatwiające edukację
zawodu (projektory multimedialne, komputery,
urządzenia interaktywne nie są tu wliczane) w więcej
niż 50% pracowni szkolnych/warsztatów szkolnych
objętych wsparciem w ramach projektu – 2 pkt
− Wdrożenie rozwiązań w infrastrukturze ułatwiające
stosowanie podejścia zindywidualizowanego do
uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych1 – 2
pkt

6

W wybranym wariancie zapewniono w pełnym
stopniu podniesienie jakości infrastruktury na proces
dydaktyczny w sposób określony w kryterium.
W ramach projektu zaplanowano szeroką gamę
nowoczesnego sprzętu i pomocy dydaktycznych,
które usprawniają proces edukacyjny.
Wdrożono rozwiązanie w infrastrukturze ułatwiające
stosowanie podejścia zindywidualizowanego do
uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Wdrożono rozwiązanie w infrastrukturze ułatwiające
stosowanie podejścia zindywidualizowanego do
słuchaczy o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Rozkład pomieszczeń edukacyjnych w budynku
warsztatów szkolnych został zaplanowany w taki
sposób, aby możliwa była realizacja zajęć
praktycznych w grupach 6-osobowych pod opieką
nauczyciela. W halach warsztatowych została
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w
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edukacyjnych w budynku warsztatów szkolnych
został zaplanowany w taki sposób, aby możliwa
była realizacja zajęć praktycznych w grupach 6-
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− Przygotowanie lub dostosowanie infrastruktury pod
kątem programu nauczania i organizacji kształcenia
praktycznego w miejscu pracy i pracowniach szkolnych
/ warsztatach szkolnych pod potrzeby pracodawcy / we
współpracy z pracodawcami – 2 pkt

1

zaplanowana taka liczba stanowisk pracy
(stanowisk komputerowych, maszyn, stanowisk do
obróbki metalu i wykonywania prac z zakresu
montażu instalacji elektrycznych), aby każdy
kursant miał możliwość indywidualnej pracy w
tempie zgodnym z własnymi potrzebami i
możliwościami
edukacyjnymi.
Taka
forma
organizacji zajęć umożliwia indywidualne podejście
nauczyciela do każdego słuchacza KKZ,
różnicowania
stopnia
trudności
zadań
wykonywanych przez kursantów zwłaszcza tych o
specjalnych potrzebach edukacyjnych, aby
umożliwiały one osiągnięcie sukcesu, a z drugiej
strony nie były poniżej jego możliwości i nie
powodowały obniżenia motywacji do radzenia sobie
z wyzwaniami. Poza tym stanowiska pracy
umiejscowione są w taki sposób, aby słuchacze
mogli korzystać ze swojej wiedzy i umiejętności,
porównywać efekty własnej pracy i uczyć się od
siebie nawzajem. Taki sposób realizacji zajęć
zwiększa efektywność procesu uczenia się i
pozwala dostosować kryteria oceniania w ten
sposób, aby wszyscy słuchacze mieli szansę
osiągnąć sukces. W konsekwencji będzie to
owocowało podejmowaniem dalszych zadań i
motywacją do dalszej wytężonej pracy zwłaszcza
potrzebnej w przypadku kursantów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi.
Wśród
słuchaczy
kursów
zawodowych
prowadzonych przez szkołę są również tacy, którzy
wymagają stworzenia szczególnych warunków
nauki. Chodzi tu przede wszystkim o osoby zdolne
czy z różnymi dysfunkcjami. Nowoczesna baza
dydaktyczna z dużą ilością sal wyposażoną w
indywidualne stanowiska pracy pozwoli na
zindywidualizowanie
procesu dydaktycznego,

praktycznych w grupach 6-osobowych pod opieką
nauczyciela. W halach warsztatowych została
zaplanowana taka liczba stanowisk pracy
(stanowisk komputerowych, maszyn, stanowisk
do obróbki metalu i wykonywania prac z zakresu
montażu instalacji elektrycznych), aby każdy
kursant miał możliwość indywidualnej pracy w
tempie zgodnym z własnymi potrzebami i
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motywacją do dalszej wytężonej pracy zwłaszcza
potrzebnej w przypadku kursantów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
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zawodowych
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którzy wymagają stworzenia szczególnych
warunków nauki. Chodzi tu przede wszystkim o
osoby zdolne czy z różnymi dysfunkcjami.
Nowoczesna baza dydaktyczna z dużą ilością sal
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mogli korzystać ze swojej wiedzy i umiejętności,
porównywać efekty własnej pracy i uczyć się od
siebie nawzajem. Taki sposób realizacji zajęć
zwiększa efektywność procesu uczenia się i
pozwala dostosować kryteria oceniania w ten
sposób, aby wszyscy słuchacze mieli szansę
osiągnąć sukces. W konsekwencji będzie to
owocowało podejmowaniem dalszych zadań i
motywacją do dalszej wytężonej pracy zwłaszcza
potrzebnej w przypadku kursantów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi.
Wśród
słuchaczy
kursów
zawodowych
prowadzonych przez szkołę są również tacy,
którzy wymagają stworzenia szczególnych
warunków nauki. Chodzi tu przede wszystkim o
osoby zdolne czy z różnymi dysfunkcjami.
Nowoczesna baza dydaktyczna z dużą ilością sal
wyposażoną w indywidualne stanowiska pracy

specjalne potrzeby edukacyjne – potrzeby, które w procesie rozwoju dzieci i młodzieży wynikają z:
a) zaburzeń (np. rozwojowych, obniżonych możliwości intelektualnych, wad wymowy);
b) niepełnosprawności (np. upośledzenie umysłowe, niewidzenie i słabe widzenie, niesłyszenie i słabe słyszenie, afazja, niepełnosprawność ruchowa, całościowe zaburzenie rozwojowe ze spektrum autyzmu, w
tym zespół Aspergera, niepełnosprawności sprzężone);
c) choroby przewlekłej;
d) niedostosowania społecznego albo zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
e) zaburzeń w funkcjonowaniu emocjonalno–społecznym, powstających m. in. w wyniku sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
f) trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą;
g) specyﬁcznych trudności w uczeniu się, w tym niepowodzeń edukacyjnych;
h) szczególnych uzdolnień w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, przedsiębiorczości oraz przedmiotów zawodowych;
i) zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
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możliwe będzie rozwijanie pasji i zainteresowań
osób zdolnych oraz zwiększanie szans
edukacyjnych osób z dysfunkcjami. Efekty takie
można osiągnąć poprzez organizację zajęć
kompensacyjno-wyrównawczych
i
kół
zainteresowań. Ponadto część kursantów pochodzi
z terenów popegeerowskich, obszarów zagrożonych
wykluczeniem społecznym. Nowoczesna baza
techno dydaktyczna warsztatów szkolnych pozwoli
im zdobyć kompetencje TIK (nowoczesny sprzęt
komputerowy) oraz kwalifikacje zawodowe cenione
na lokalnym rynku pracy i znacząco zwiększy ich
szanse na podjęcie pracy.
Projekt zakłada także dostęp do infrastruktury dla
osób z niepełnosprawnościami. Infrastruktura
zaprojektowana została zgodnie z koncepcją
uniwersalnego projektowania.
Infrastruktura i wyposażenie warsztatów szkolnych
zostało zaplanowane w taki sposób, aby warunki
kształcenia
zawodowego
odzwierciedlały
rzeczywiste warunki pracy w zakładach
przemysłowych. Maszyny do obróbki metalu
konwencjonalne i CNC, elektronarzędzia, sprzęt
kontrolno-pomiarowy oraz zastosowane rozwiązania
technologiczne i oprogramowanie komputerowe
uwzględniają postęp techniczny i najnowsze
rozwiązania stosowane w branżach zawodowych, w
których kształci szkoła. Wyposażenie hal
warsztatowych jest zgodne z zalecanymi warunkami
kształcenia w zawodach wynikającymi z podstaw
programowych kształcenia w zawodach oraz z
opisem rekomendowanego wyposażenia pracowni
i warsztatów szkolnych, opracowanym w 2013 r.
w ramach
projektu
systemowego
POKL
„Doskonalenie podstaw programowych kluczem do
modernizacji
kształcenia
zawodowego”
umieszczonym na stronie o Krajowego Ośrodka
Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.
Zostało także pozytywnie zaopiniowane przez
lokalnych pracodawców prowadzących działalność
przemysłową w branży mechanicznej elektrycznej i
chłodniczej.
Dodatkowo
nowoczesna
infrastruktura
i
zorganizowanie indywidualnych miejsc pracy dla
użytkowników hal warsztatowych pozwala na
utworzenie ośrodka egzaminacyjnego dla zawodów,
w których kształci szkoła. Umożliwi to realizację
egzaminów potwierdzających kwalifikacje w
zawodzie dla słuchaczy kwalifikacyjnych kursów
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6

Poziom wkładu własnego Ocenie podlega
zadeklarowany przez Wnioskodawcę (i partnerów jeśli
dotyczy) poziom wkładu własnego, wg następującej
punktacji:
− do 15 % - 0 pkt
− pow. 15-16 % - 1 pkt
− pow. 16-17 % -2 pkt
− pow. 17 % - 3 pkt

3

Beneficjent zdecydował o zwiększeniu wkładu
własnego do poziomu powyżej 17% (17,01%).

3
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własnego do poziomu powyżej 17% (17,01%).

3

Beneficjent zdecydował o zwiększeniu wkładu
własnego do poziomu powyżej 17% (17,01%).

7

Gotowość projektu do realizacji
Kryterium punktuje projekty gotowe do realizacji, tj.:
0 pkt – gdy brak gotowości ,
2 pkt – gdy projekt posiada pozwolenia/ zgłoszenia na
budowę,
3 pkt – gdy projekt ma ogłoszone postępowania
przetargowe/ upublicznione zaproszenie do składania
ofert (w trybie konkurencyjnym),
4 pkt – gdy projekt ma wybranego wykonawcę robót
budowlanych i jest gotowy do realizacji, lub nie
wymaga żadnych pozwoleń i jest gotowy do realizacji .
Punkty w ramach kryterium nie sumują się.
Wpływ na rozwiązanie wszystkich zdiagnozowanych
problemów kluczowych interesariuszy
Weryfikowane będzie rozwiązanie przez projekt
wszystkich naglących problemów kluczowych
interesariuszy.
W ramach kryterium można przyznać następujące
punkty:
− projekt przyczynia się do rozwiązania wybranych
problemów kluczowych interesariuszy w obszarze
objętym projektem - 0 pkt
− projekt przyczynia się do rozwiązania wszystkich
zdiagnozowanych
problemów
kluczowych
interesariuszy w obszarze objętym projektem – 1 pkt
Realizacja kilku komplementarnych celów
Weryfikowane będzie realizowanie przez projekt
kilku różnych, ale uzupełniających się celów
wynikających z analizy sytuacji problemowej.

2

Na zakres prac objętych projektem beneficjent
posiada pozwolenie na budowę oraz zgłoszenie
budowy z dnia 31.10.2016 r. oraz zaświadczenie
organu o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia z dnia
02.11.2016 r.
.

0

Beneficjent nie posiada pozwolenia na budowę
na zakres związany z budową nowego budynku
warsztatowego.

2

Na zakres prac objętych projektem beneficjent
posiada pozwolenie na budowę Na zakres prac
objętych
projektem
beneficjent
posiada
pozwolenie na budowę oraz zgłoszenie budowy z
dnia 31.10.2016 r. oraz zaświadczenie organu o
braku sprzeciwu wobec zgłoszenia z dnia
02.11.2016 r.

1

Zakres wariantu ma wpływ na rozwiązanie
wszystkich
zdiagnozowanych
problemów
kluczowych interesariuszy. (punkt 1.1 studium)

1

Zakres wariantu ma wpływ na rozwiązanie
wszystkich
zdiagnozowanych
problemów
kluczowych interesariuszy (punkt 1.1 studium).

1

Zakres wariantu ma wpływ na rozwiązanie
wszystkich
zdiagnozowanych
problemów
kluczowych interesariuszy (punkt 1.1 studium).

1

Realizując zakres przedmiotowy wariantu nastąpi
realizacja kilku kluczowych różnych celów projektu
określonych w rozdziale 1.2 studium.

1

Realizując zakres przedmiotowy wariantu nastąpi
realizacja kilku kluczowych różnych celów
projektu określonych w rozdziale 1.2 studium.

1

Realizując zakres przedmiotowy wariantu nastąpi
realizacja kilku kluczowych różnych celów projektu
określonych w rozdziale 1.2 studium.

8

9

W ramach kryterium można przyznać następujące
punkty:
− projekt realizuje jeden cel - 0 pkt
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− projekt realizuje kilka uzupełniających się celów
wymagających odrębnych działań – 1 pkt

KRYTERIA OGÓLNE MERYTORYCZNE PREMIUJĄCE
1

Zgodność projektu z zasadami horyzontalnymi
wynikającymi z RPO WiM 2014-2020.

1

Projekt wykorzystuje nowoczesne technologie
informacyjno – komunikacyjne (TIK) zgodnie z
informacją zamieszczoną w studium (rozdz. 2.5.3).;

1

Wnioskodawca
zapewnił
komunikację
z
interesariuszami – mieszkańcami zgodnie z
informacją zamieszczoną w studium (rozdz. 2.5.5).

3

1

Wnioskodawca płaci podatki na terenie
województwa warmińsko – mazurskiego (4 podatki
– zgodnie z załącznikiem do wniosku o
dofinansowanie - oświadczeniem Nr 21)
efektywne
i
racjonalne
wykorzystywanie zasobów naturalnych oraz
stosowanie rozwiązań przyjaznych środowisku –
prace termo modernizacyjne zapewniające
efektywność energetyczną oraz wymierne korzyści
dla środowiska, w szczególności zostaną
zastosowane następujące rozwiązania wpływające
na mniejsze zużycie materiałów:
1) zastosowanie do ocieplenia ścian zewnętrznych
styropianu gr. 20cm o współczynniku "lambda"
(współczynnik przewodzenia ciepła) nie gorszym niż
λ=0,038 [w/mK] - standardowy styropian ma
współczynnik "lambda" λ=0,044 [W/mK] i konieczne
byłoby zastosowanie styropianu gr. 23-24cm
2) zastosowanie do ocieplenia podziemnych części
ścian zewnętrznych polistyrenu ekstrudowanego gr.
16cm o
współczynniku
"lambda"
(współczynnik przewodzenia ciepła) nie gorszym niż
λ=0,036
[W/mK]
- standardowy
styropian
wodoodporny do zastosowania pod ziemią ma
współczynnik "lambda" λ=0,046 [W/mK] i konieczne
byłoby zastosowanie styropianu wodoodpornego gr.
20-21cm
3) zastosowanie
(projekt
wykonawczy)
do
ocieplenia stropodachu wełny mineralnej gr. 28cm o
współczynniku
"lambda"
(współczynnik przewodzenia ciepła) nie gorszym niż
λ=0,038 [W/mK] - zastosowana pierwotnie w
projekcie budowlanym (do niedawna standardowa)
wełna
mineralna ma
współczynnik
"lambda" λ=0,041 [W/mK] i konieczne byłoby
zastosowanie warstwy gr. 30cm

1

Projekt wykorzystuje nowoczesne technologie
informacyjno – komunikacyjne (TIK) zgodnie z
informacją zamieszczoną w studium (rozdz.
2.5.3).;

1

Projekt wykorzystuje nowoczesne technologie
informacyjno – komunikacyjne (TIK) zgodnie z
informacją zamieszczoną w studium (rozdz.
2.5.3).;

1

Wnioskodawca zapewnił komunikację z
interesariuszami – mieszkańcami zgodnie z
informacją zamieszczoną w studium (rozdz.
2.5.5).
Wnioskodawca płaci podatki na terenie
województwa warmińsko – mazurskiego (4
podatki – zgodnie z załącznikiem do wniosku o
dofinansowanie - oświadczeniem Nr 21)

1

Wnioskodawca
zapewnił
komunikację
z
interesariuszami – mieszkańcami zgodnie z
informacją zamieszczoną w studium (rozdz. 2.5.5).

3

Wnioskodawca płaci podatki na terenie
województwa warmińsko – mazurskiego (4 podatki
– zgodnie z załącznikiem do wniosku o
dofinansowanie - oświadczeniem Nr 21)

1

efektywne
i
racjonalne
wykorzystywanie zasobów naturalnych oraz
stosowanie rozwiązań przyjaznych środowisku –
prace termo modernizacyjne zapewniające
efektywność energetyczną oraz wymierne korzyści
dla środowiska, w szczególności zostaną
zastosowane następujące rozwiązania wpływające
na mniejsze zużycie materiałów:
1) zastosowanie do ocieplenia ścian zewnętrznych
styropianu gr. 20cm o współczynniku "lambda"
(współczynnik przewodzenia ciepła) nie gorszym
niż λ=0,038 [w/mK] - standardowy styropian ma
współczynnik "lambda" λ=0,044 [W/mK] i
konieczne byłoby zastosowanie styropianu gr. 2324cm
2) zastosowanie do ocieplenia podziemnych
części
ścian
zewnętrznych
polistyrenu
ekstrudowanego gr. 16cm o współczynniku
"lambda" (współczynnik przewodzenia ciepła) nie
gorszym niż λ=0,036 [W/mK] - standardowy
styropian wodoodporny do zastosowania pod
ziemią ma współczynnik "lambda" λ=0,046
[W/mK] i konieczne byłoby zastosowanie
styropianu wodoodpornego gr. 20-21cm
3) zastosowanie (projekt wykonawczy) do
ocieplenia stropodachu wełny mineralnej gr.
28cm o
współczynniku
"lambda"
(współczynnik przewodzenia ciepła) nie gorszym
niż λ=0,038 [W/mK] - zastosowana pierwotnie w

3

1

0

- efektywne i racjonalne wykorzystywanie
zasobów naturalnych oraz stosowanie rozwiązań
przyjaznych środowisku – prace termo
modernizacyjne zapewniające efektywność
energetyczną oraz wymierne korzyści dla
środowiska,
Beneficjent nie przewiduje stosowanie klauzul
społecznych przy wyłanianiu wykonawców.
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1

2

projekcie budowlanym (do niedawna standardowa)
wełna
mineralna ma
współczynnik
"lambda" λ=0,041 [W/mK] i konieczne byłoby
zastosowanie warstwy gr. 30cm

Beneficjent przewiduje stosowanie klauzul
społecznych przy wyłanianiu wykonawców.

0

Beneficjent nie przewiduje stosowania klauzul
społecznych przy wyłanianiu wykonawców.

Komplementarność projektu
5

Projekt stanowi uzupełnienie projektu nr
RPWM.02.04.01-28-0072/16
„Szkoła
z
przyszłością”, którego beneficjentem ostatecznym
jest Zespół Szkół Mechaniczno – Energetycznych w
Olsztynie. W ramach projektu przeprowadzone
zostaną kursy spawalnicze, praktyki zawodowe w
przedsiębiorstwach oraz zajęcia dodatkowe z
zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego, a
także organizacja spotkań z pracodawcami. Projekt
został wybrany do realizacji w ramach konkursu
RPWM.02.04.01-IZ.00-28-006/16. Wartość 457
120,80 zł, dofinansowanie 411 406,80 zł.
Gmina Olsztyn złożyła także do konkursu
RPWM.02.04.01-IZ.00-28-01/15
wniosek
dla
projektu
„Podniesienie jakości
szkolnictwa
zawodowego w Zespole Szkół MechanicznoEnergetycznych im. T. Kościuszki w Olsztynie” (typ I
model III – doposażenie przy jednoczesnym
wprowadzeniu nowych zawodów na użytek
specyficznych zdiagnozowanych potrzeb firm z
regionu (szczególnie w obszarach inteligentnych
specjalizacji) oraz doskonalenie umiejętności i
kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia
zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki
zawodu), ale nie otrzymała dofinansowania. Planuje
się ponowić aplikowanie o środki w najbliższym
naborze poddziałania 2.4.1

5

Projekt stanowi uzupełnienie projektu nr
RPWM.02.04.01-28-0072/16
„Szkoła
z
przyszłością”, którego beneficjentem ostatecznym
jest Zespół Szkół Mechaniczno – Energetycznych
w Olsztynie. W ramach projektu przeprowadzone
zostaną kursy spawalnicze, praktyki zawodowe w
przedsiębiorstwach oraz zajęcia dodatkowe z
zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego, a
także organizacja spotkań z pracodawcami.
Projekt został wybrany do realizacji w ramach
konkursu
RPWM.02.04.01-IZ.00-28-006/16.
Wartość 457 120,80 zł, dofinansowanie 411
406,80 zł.
Gmina Olsztyn złożyła także do konkursu
RPWM.02.04.01-IZ.00-28-01/15 wniosek dla
projektu „Podniesienie jakości szkolnictwa
zawodowego w Zespole Szkół MechanicznoEnergetycznych im. T. Kościuszki w Olsztynie”
(typ I model III – doposażenie przy jednoczesnym
wprowadzeniu nowych zawodów na użytek
specyficznych zdiagnozowanych potrzeb firm z
regionu (szczególnie w obszarach inteligentnych
specjalizacji) oraz doskonalenie umiejętności i
kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia
zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki
zawodu), ale nie otrzymała dofinansowania.
Planuje się ponowić aplikowanie o środki w
najbliższym naborze poddziałania 2.4.1

5

Projekt stanowi uzupełnienie projektu nr
RPWM.02.04.01-28-0072/16
„Szkoła
z
przyszłością”, którego beneficjentem ostatecznym
jest Zespół Szkół Mechaniczno – Energetycznych
w Olsztynie. W ramach projektu przeprowadzone
zostaną kursy spawalnicze, praktyki zawodowe w
przedsiębiorstwach oraz zajęcia dodatkowe z
zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego, a
także organizacja spotkań z pracodawcami.
Projekt został wybrany do realizacji w ramach
konkursu
RPWM.02.04.01-IZ.00-28-006/16.
Wartość 457 120,80 zł, dofinansowanie 411
406,80 zł.
Gmina Olsztyn złożyła także do konkursu
RPWM.02.04.01-IZ.00-28-01/15 wniosek dla
projektu „Podniesienie jakości szkolnictwa
zawodowego w Zespole Szkół MechanicznoEnergetycznych im. T. Kościuszki w Olsztynie”
(typ I model III – doposażenie przy jednoczesnym
wprowadzeniu nowych zawodów na użytek
specyficznych zdiagnozowanych potrzeb firm z
regionu (szczególnie w obszarach inteligentnych
specjalizacji) oraz doskonalenie umiejętności i
kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia
zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki
zawodu), ale nie otrzymała dofinansowania.
Planuje się ponowić aplikowanie o środki w
najbliższym naborze poddziałania 2.4.1

2

Projekt jest końcowym elementem wypełniającym
ostatnią lukę w istniejącej infrastrukturze. Stanowi
kompleksowe podejście, by zapewnić właściwe
warunki do rozwoju kierunków kształcenia,
zapewniając przy tym atrakcyjność oferty. Pozostałe
szkoły zawodowe w Olsztynie dotychczas zostały
zmodernizowane i doposażone (ZSG-S, ZSB, ZSS,
ZSE) i przedmiotowa inwestycja jest końcowym

2

Projekt jest końcowym elementem wypełniającym
ostatnią lukę w istniejącej infrastrukturze. Stanowi
kompleksowe podejście, by zapewnić właściwe
warunki do rozwoju kierunków kształcenia,
zapewniając przy tym atrakcyjność oferty.
Pozostałe szkoły zawodowe w Olsztynie
dotychczas
zostały
zmodernizowane
i
doposażone (ZSG-S, ZSB, ZSS, ZSE) i

2

Projekt jest końcowym elementem wypełniającym
ostatnią lukę w istniejącej infrastrukturze. Stanowi
kompleksowe podejście, by zapewnić właściwe
warunki do rozwoju kierunków kształcenia,
zapewniając przy tym atrakcyjność oferty.
Pozostałe szkoły zawodowe w Olsztynie
dotychczas zostały zmodernizowane i doposażone
(ZSG-S, ZSB, ZSS, ZSE) i przedmiotowa
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1

2

1

elementem wypełniającym lukę w infrastrukturze
szkół zawodowych na terenie Olsztyna.
Projekt wykorzystuje produkty i rezultaty innego
projektu z których korzystają
użytkownicy
infrastruktury
planowanej
do
wsparcia.
Przedmiotowe kryterium potwierdza zrealizowany
projekt pt. „Szkoła z przyszłością” w Zespole Szkół
Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie, którego
realizacja zakończyła się w czerwcu 2015 roku.
Głównym celem projektu było zwiększenie
atrakcyjności oraz konkurencyjności absolwentów
ZSM-E na lokalnym rynku pracy poprzez
współpracę z przedsiębiorcami w zakresie
organizacji praktyk zawodowych oraz wyposażenie
uczniów w kompetencje
cenione przez
pracodawców. Wsparciem w ramach projektu
zostało objętych 42 uczniów szkoły, którzy
ukończyli kursy spawania metodą TIG/MAG oraz
obsługi programu AUTO CAD3D, powszechnie
stosowanego do wykonywania dokumentacji
technicznych. Ponadto wszyscy uczniowie
uczestniczyli w zajęciach z zakresu doradztwa
edukacyjno - zawodowego, w ramach których
dokonano m.in. diagnozy ich potrzeb edukacyjnych i
zawodowych. Dzięki uczestnictwu w projekcie
szkoła została doposażona w wysokiej klasy sprzęt
multimedialny
do
realizacji
celów
dydaktycznych. POKL.09.02.00-28-026/13-00

przedmiotowa inwestycja jest końcowym
elementem wypełniającym lukę w infrastrukturze
szkół zawodowych na terenie Olsztyna.
1

Projekt wykorzystuje produkty i rezultaty innego
projektu z których korzystają
użytkownicy
infrastruktury planowanej do wsparcia. Projekt
wykorzystuje produkty i rezultaty innego projektu
z których korzystają użytkownicy infrastruktury
planowanej do wsparcia. Przedmiotowe kryterium
potwierdza zrealizowany projekt pt. „Szkoła z
przyszłością” w Zespole Szkół MechanicznoEnergetycznych w Olsztynie, którego realizacja
zakończyła się w czerwcu 2015 roku. Głównym
celem projektu było zwiększenie atrakcyjności
oraz konkurencyjności absolwentów ZSM-E na
lokalnym rynku pracy poprzez współpracę z
przedsiębiorcami w zakresie organizacji praktyk
zawodowych oraz wyposażenie uczniów w
kompetencje cenione przez pracodawców.
Wsparciem w ramach projektu zostało objętych
42 uczniów szkoły, którzy ukończyli kursy
spawania metodą TIG/MAG oraz obsługi
programu
AUTO
CAD3D,
powszechnie
stosowanego do wykonywania dokumentacji
technicznych. Ponadto wszyscy uczniowie
uczestniczyli w zajęciach z zakresu doradztwa
edukacyjno - zawodowego, w ramach których
dokonano m.in. diagnozy ich potrzeb
edukacyjnych i zawodowych. Dzięki uczestnictwu
w projekcie szkoła została doposażona w
wysokiej klasy sprzęt multimedialny do realizacji
celów dydaktycznych. POKL.09.02.00-28-026/1300

2

Projekt łącznie z innymi projektami (opisanymi w
studium) pełni tę samą funkcję, gdyż polega na
rozwoju funkcji dydaktycznej.
Projekt łącznie z innymi projektami jest
wykorzystywany przez tych samych użytkowników,
gdyż wszelkie usprawnienia realizowane w ramach
innych projektów były i będą wykorzystywane przez
tych samych użytkowników

1

3

Obszar strategicznej interwencji.

2

Ponieważ użytkownikami infrastruktury szkolnej są i
będą osoby z gmin ościennych takich jak,
Barczewo, Jonkowo, Purda, Świątki, Gietrzwałd:,
projekt swym zasięgiem obejmuje obszary

2

inwestycja
jest
końcowym
elementem
wypełniającym lukę w infrastrukturze szkół
zawodowych na terenie Olsztyna.
1

Projekt wykorzystuje produkty i rezultaty innego
projektu z których korzystają
użytkownicy
infrastruktury planowanej do wsparcia. Projekt
wykorzystuje produkty i rezultaty innego projektu z
których korzystają użytkownicy infrastruktury
planowanej do wsparcia. Przedmiotowe kryterium
potwierdza zrealizowany projekt pt. „Szkoła z
przyszłością” w Zespole Szkół MechanicznoEnergetycznych w Olsztynie, którego realizacja
zakończyła się w czerwcu 2015 roku. Głównym
celem projektu było zwiększenie atrakcyjności
oraz konkurencyjności absolwentów ZSM-E na
lokalnym rynku pracy poprzez współpracę z
przedsiębiorcami w zakresie organizacji praktyk
zawodowych oraz wyposażenie uczniów w
kompetencje cenione przez pracodawców.
Wsparciem w ramach projektu zostało objętych 42
uczniów szkoły, którzy ukończyli kursy spawania
metodą TIG/MAG oraz obsługi programu AUTO
CAD3D,
powszechnie
stosowanego
do
wykonywania dokumentacji technicznych. Ponadto
wszyscy uczniowie uczestniczyli w zajęciach z
zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego,
w ramach których dokonano m.in. diagnozy ich
potrzeb edukacyjnych i zawodowych. Dzięki
uczestnictwu
w projekcie
szkoła
została
doposażona w wysokiej klasy sprzęt multimedialny
do
realizacji
celów
dydaktycznych. POKL.09.02.00-28-026/13-00

Projekt łącznie z innymi projektami (opisanymi w
studium) pełni tę samą funkcję, gdyż polega na
rozwoju funkcji dydaktycznej.

2

Projekt łącznie z innymi projektami (opisanymi w
studium) pełni tę samą funkcję, gdyż polega na
rozwoju funkcji dydaktycznej.

Projekt łącznie z innymi projektami jest
wykorzystywany
przez
tych
samych
użytkowników, gdyż wszelkie usprawnienia były i
e będą wykorzystywane przez tych samych
użytkowników

1

Ponieważ użytkownikami infrastruktury szkolnej
są i będą osoby z gmin ościennych takich jak
Barczewo, Jonkowo, Purda, Świątki, Gietrzwałd:,
projekt swym zasięgiem obejmuje obszary

2

Projekt łącznie z innymi projektami jest
wykorzystywany przez tych samych użytkowników,
gdyż wszelkie usprawnienia były i będą
wykorzystywane przez tych samych użytkowników
Ponieważ użytkownikami infrastruktury szkolnej są
i będą osoby z gmin ościennych takich jak
Barczewo, Jonkowo, Purda, Świątki, Gietrzwałd:,
projekt swym zasięgiem obejmuje obszary
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4

Doświadczenie w realizacji podobnych projektów.

1

x

Łącznie pkt:

Ʃ 46

strategicznej interwencji:
OSI – Obszary o słabym dostępie do usług
publicznych
OSI – Obszary peryferyzacji społeczno –
gospodarczej

strategicznej interwencji:

Wnioskodawca posiada duże doświadczenie w
realizacji podobnych przedsięwzięć. Realizował
projekty zarówno z udziałem środków krajowych jak
i europejskich. Realizacją przedmiotowego projektu
zajmować się będzie zespół pracowników
zajmujących
się
wdrażaniem
poprzednich
przedsięwzięć. Projekty zostały wskazane w
rozdziale 2.3.1 studium.

Wnioskodawca posiada duże doświadczenie w
realizacji podobnych przedsięwzięć. Realizował
projekty zarówno z udziałem środków krajowych
jak i europejskich. Realizacją przedmiotowego
projektu zajmować się będzie zespół
pracowników zajmujących się wdrażaniem
poprzednich przedsięwzięć. Projekty zostały
wskazane w rozdziale 2.3.1 studium.

strategicznej interwencji:
OSI – Obszary o słabym dostępie do usług
publicznych
OSI – Obszary peryferyzacji społeczno –
gospodarczej

OSI – Obszary o słabym dostępie do usług
publicznych
OSI – Obszary peryferyzacji społeczno –
gospodarczej

1

Ʃ 43

1

Ʃ 44

Wnioskodawca posiada duże doświadczenie w
realizacji podobnych przedsięwzięć. Realizował
projekty zarówno z udziałem środków krajowych
jak i europejskich. Realizacją przedmiotowego
projektu zajmować się będzie zespół pracowników
zajmujących się wdrażaniem poprzednich
przedsięwzięć. Projekty zostały wskazane w
rozdziale 2.3.1 studium.
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Wszystkie warianty strategiczne pozwolą na osiągnięcie wszystkich zidentyfikowanych w rozdziale 1.2 celów
projektu oraz rozwiązać problemy zdiagnozowane w rozdziale 1.1. Jednakże jedynie wariant strategiczny I
pozwoli na optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów. Wariant strategiczny II w związku z koniecznością
budowy nowego obiektu znacznie przekracza możliwości inwestycyjne Gminy Olsztyn. Natomiast wariant
strategiczny III pod względem funkcjonalnym obiektu pozwala osiągnąć analogiczny poziom jak wariant
strategiczny I, jednakże alternatywne wyposażenie dydaktyczne, bardziej zaawansowane technologicznie jest
dużo droższe niż w tym wariancie przy tym samym efekcie.
Realizacja projektu z zastosowaniem funkcjonalnych rozwiązań z jednoczesnym uwzględnieniem aspektu
finansowego inwestycji oraz działań w kierunku poszanowania środowiska i zasobów, będzie miała istotny wpływ
na wzrost zainteresowania ofertą kształcenia zawodowego placówki objętej projektem.
Dlatego też wybrane rozwiązanie w wariancie I jest najbardziej optymalne pod względem funkcjonalnym i
realizacyjnym (wykorzystuje istniejącą infrastrukturę), biorąc pod uwagę funkcjonalność
zaproponowanych nowoczesnych rozwiązań i wymaganego wyposażenia dla zapewnienia procesu
dydaktycznego na najwyższym poziomie.
Wariant strategiczny I obsłuży określoną w pkt 1.2 oraz pkt. 2.1.2.1 liczbę użytkowników i pozwoli na uzyskanie
oczekiwanego poziomu rezultatów.
Poszczególne zadania w każdym z wariantów mogą być zaplanowane w harmonogramie w sposób racjonalny i
wykonalny, ponieważ nie są to prace technologicznie skomplikowane mogące wpłynąć w istotny sposób na
przesunięcia terminowe. Różnice czasowe nie są diametralnie odbiegające od siebie ponieważ dotyczy jedynie
nieznacznych różnic w zakresach rzeczowych przedstawionych wariantów.
Potencjalne ryzyka podczas realizacji wariantów strategicznych (wspólne dla wszystkich (wariantów)
 brak zainteresowania ofertą kształcenia zawodowego,
 wycofanie się ze współpracy przedsiębiorstw oraz uczelni,
 niedostateczne wizje lokalne i inwentaryzacja – nieoczekiwane problemy w trakcie realizacji inwestycji,
 niedoszacowanie kosztów inwestycyjnych, przekroczenie budżetu nakładów inwestycyjnych, kosztów
operacyjnych / utrzymaniowych,
 błędy w projektowaniu,
 ryzyka klimatyczne (opady, mrozy, gwałtowne powodzie, nadzwyczajne upały, ulewy, opady śniegu, itp.),
 ryzyka związane z wykonawcą (bankructwo, brak wystarczających zasobów, środków własnych, itp.),
 w jaki sposób zostanie zachowana trwałość rezultatów projektu (jeśli dotyczy).
 Problemy związane z procedurą pzp;
 Niekorzystne kursy walut, mające wpływ na koszty urządzeń i materiałów niezbędnych do realizacji
projektu;
Ryzyko charakterystyczne dla wariantu II
 dotrzymanie terminu realizacji projektu – brak projektu technicznego, pozwoleń, itp.
 konieczność przeprowadzenia pełnej procedury oddziaływania na środowisko naturalne;
 brak środków na pokrycie wkładu własnego;
Ryzyko charakterystyczne dla wariantu III
 brak środków na pokrycie wkładu własnego;
Trwałość rezultatów projektu w zakresie realizacji wariantów strategicznych zostanie zachowana przez
okres min. 5 lat w szczególności w zakresie dbania o konserwację i utrzymanie przedmiotowej
infrastruktury, ale również o jej odpowiednią i trafiającą do odbiorców promocję. Odpowiednie środki na
utrzymanie infrastruktury będącej przedmiotem projektu oraz na bieżące konserwacje zostały wykazane
w analizie finansowej.
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2.1.2. Analiza wariantów technologicznych
2.1.2.1. Identyfikacja wariantów technologicznych

Dla realizacji celów analizie poddano trzy warianty inwestycyjne i jeden bezinwestycyjny:
1. Wariant 0 – zaniechanie inwestycji.
2. Wariant 1 – Realizacja w tym wariancie zakłada wykonanie zakresu prac objętego niniejszym studium wykonalności w zakresie prac budowlanych oraz wyposażenia pomieszczeń, niezbędnego
do prowadzenia procesy dydaktycznego na najwyższym poziomie. Szczegółowy opis wybranego
rozwiązania znajduje się w rozdziale 2.2. studium wykonalności oraz załączniku nr 5 do wniosku
aplikacyjnego i 1.1. do studium wykonalności:
 Wydatki inwestycyjne – 4 672 030,00 złotych netto. Szczegółowy harmonogram wydatków
znajduje się w rozdziale 3.2. studium wykonalności.
 Obniżenie kosztów eksploatacyjnych budynku z uwagi na zaplanowane prace termo
modernizacyjne, mających wpływ na efektywność energetyczną budynku (budynek). Z drugiej
strony nowe maszyny, zapotrzebowanie na materiały spowoduje wzrost kosztów o ok.
20 000,00 rocznie. Szczegółowy opis kosztów eksploatacyjnych po realizacji inwestycji
znajduje się w rozdziale 2.1 studium wykonalności i w modelu ekonomicznym.
 Zgodnie z założeniami rozdziału 2.1. przyjęto założenie, średniorocznie w całym okresie analizy
przeznaczanych będzie 0,25% nakładów początkowych w zakresie prac budowlanych i
zagospodarowania terenu na remonty i konserwacje. Po dziesięciu latach za 25% nakładów
początkowych wyposażanie przeprowadzone zostaną prace odtworzeniowe. Biorąc pod uwagę
trwałość inwestycji w zakresie prac budowlanych i zagospodarowania terenu, nie przewiduje
się odtworzeń. Celem zapewnienia trwałości wyposażenia zakłada się, że rokrocznie
przeznaczonych zostanie ok. 5000,00 zł na bieżące kontrole i konserwacje
 Po realizacji inwestycji obsłużonych zostanie rocznie 80 kursantów – jest to wartość wskaźnika
rezultatu i będzie ona miarą rezultatu w analizie DGC
 Wariant W1 pozwoli w pełnie zniwelować zidentyfikowane w rozdziale 1.1. problemy.
 Projekt jest realny i możliwy do zrealizowania zgodnie z zakładanymi we wniosku terminami.
Ryzykiem jest brak pozyskania dofinansowania ze środku UE, gdyż koszt samodzielnego
finansowania inwestycji przekracza możliwości Gminy. Poza tym mogą wystąpić opóźnienia
związane z przeprowadzeniem PZP, czy w trakcie prac. Jednakże doświadczenie beneficjenta
pokazuje, że jest w stanie pokonać tego typu trudności.
 Gwarantem trwałości przyjętych rozwiązań będzie Gmina Olsztyn.
3. Wariant 2 – w wariancie tym uwzględniono wszystkie możliwe do wykonania prace zapewniające gotowość budynku do pełnienia nowej funkcji lecz w wariancie wymagającym znacznie wyższych nakładów
inwestycyjnych. W wybranym do realizacji wariancie stanowiącym przedmiot niniejszego projektu
przewidziano budowę nowego budynku dydaktycznego wraz z uwzględnieniem pozostałych elementów projektu. Realizacja tego wariantu wiązać się będzie z koniecznością wyburzenia istniejącego obiektu oraz budowa nowego, dostosowanego do nowych potrzeb szkoły.
Planowany nowy obiekt zostanie zrealizowany w oparciu o aktualne rozwiązania technologiczne.
Charakteryzują się one dużo lepszymi parametrami fizykochemicznymi, przenikaniem cieplnym,
tym samym są bardziej przyjazne dla środowiska naturalnego. Jednocześnie nowy budynek
stwarza możliwość zoptymalizowania przestrzeni pod kątem planowanych zadań i wyposażenia.
Szacowany wzrost wydatków na zburzenie i postanowienie nowego obiektu oszacowano na 1,5
krotność bieżących nakładów na przebudowę. Planowany obiekt zostałby wykonany w procedurze zaprojektuj wybuduj.
 Wartość wydatków inwestycyjnych 5 719 077,00 zł netto.
 Zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych – budowa nowego obiektu umożliwi zmniejszenie
kosztów materiałów i energii elektrycznej o 15 000,00 rocznie w stosunku do wariantu W1.
Wartość wydatków na bieżące konserwacje i odtworzenia została ustalona analogicznie jak
wariancie W1.
 Wartość nakładów odtworzeniowych ustalono jako 25% nakładów początkowych na
wyposażenie i poniesione zostaną po 10 latach od zakończenia inwestycji
28
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Wariant W2 pozwoli w pełnie zniwelować zidentyfikowane w rozdziale 1.1. problemy.
Wariant W2, w związku z dłuższą procedurą mógłby nie być możliwy do zrealizowania w
okresie zdefiniowanym w rozdziale 1.2.
 Po realizacji inwestycji obsłużonych zostanie rocznie 80 kursantów – jest to wartość wskaźnika
rezultatu i będzie ona miarą rezultatu w analizie DGC
 Projekt jest realny i możliwy do zrealizowania. Zagrożeniem może być dotrzymanie terminu,
gdyż wymagałby nowego projektu, pozwoleń oraz późniejszej realizacji. Poza tym koszt prac
byłby wyższy, a wkład UE byłby wartościowo podobny - możliwość finansowania inwestycji
znacznie nadwyrężałby możliwości Gminy, nawet przy otrzymanym dofinansowaniu.. Poza tym
mogą wystąpić opóźnienia związane z przeprowadzeniem PZP, czy w trakcie prac. Jednakże
doświadczenie beneficjenta pokazuje, że jest w stanie pokonać tego typu trudności.
 Gwarantem trwałości przyjętych rozwiązań będzie Gmina Olsztyn.
4. Wariant 3 – w wariancie założono remont obiektu na analogicznym poziomie jak w wariancie W1, natomiast zakup wyposażenia do prowadzenia procesu dydaktycznego został rozszerzony o najlepsze rozwiązania na rynku. Planowane wyposażenie będzie technologicznie inne niż planowane w wariancie I, cechujące się wyższą funkcjonalnością i najnowocześniejszymi rozwiązaniami informatycznymi i materiałowymi. W związku z koncentracją jedynie na parametrach jakościowych wyposażenia,
jego cena wzrośnie w tym zakresie o 1,75 w stosunku do wariantu W1. Pozostałe nakłady bez zmian.
Wartość wydatków inwestycyjnych 5 666 377,00 netto.
 Obniżenie kosztów eksploatacyjnych budynku z uwagi na zaplanowane prace termo
modernizacyjne, mających wpływ na efektywność energetyczną budynku (budynek). Z drugiej
strony nowe maszyny, zapotrzebowanie na materiały spowoduje wzrost kosztów o ok.
20 000,00 rocznie.
 Przyjęto założenie, że średniorocznie w całym okresie analizy przeznaczanych będzie 0,25%
nakładów początkowych w zakresie prac budowlanych i zagospodarowania terenu na remonty i
konserwacje. Po dziesięciu latach za 25% nakładów początkowych wyposażanie
przeprowadzone zostaną prace odtworzeniowe. Biorąc pod uwagę trwałość inwestycji w
zakresie prac budowlanych i zagospodarowania terenu, nie przewiduje się odtworzeń. Celem
zapewnienia trwałości wyposażenia zakłada się, że rokrocznie przeznaczonych zostanie ok.
8750,00 zł na bieżące kontrole i konserwacje. Wydatki w tym zakresie są wyższe w stosunku
do wariantów W1 i W2 z powodu większego poziomu zaawansowania urządzeń. Po realizacji
inwestycji obsłużonych zostanie rocznie 80 kursantów – jest to wartość wskaźnika rezultatu i
będzie ona miarą rezultatu w analizie DGC
 Wariant W3 pozwoli w pełnie zniwelować zidentyfikowane w rozdziale 1.1. problemy.
 Projekt jest realny i możliwy do zrealizowania. Poza tym koszt prac byłby wyższy, a wkład UE
byłby wartościowo podobny - możliwość finansowania inwestycji znacznie nadwyrężałby
możliwości Gminy, nawet przy otrzymanym dofinansowaniu. Poza tym mogą wystąpić
opóźnienia związane z przeprowadzeniem PZP, czy w trakcie prac. Jednakże doświadczenie
beneficjenta pokazuje, że jest w stanie pokonać tego typu trudności.
 Gwarantem trwałości przyjętych rozwiązań będzie Gmina Olsztyn.
Miarą rezultatu jest liczba absolwentów. Dla każdego z analizowanych wariantów miara ta będzie taka sama i
wyniesie zgodnie z założeniami 80 osób rocznie.
2.1.2.2. Wybór rozwiązania technologicznego

Na podstawie zidentyfikowanych kryteriów oceny wariantów alternatywnych, przeprowadzono analizę
wielokryterialną.
Tabela Analiza wielokryterialna – wariant 0 – wariant bezinwestycyjny
Lp.
Kryterium
Waga
Kompleksowość
i
jakość
działań
1
inwestycyjnych w projekcie mających wpływ
4
na proces edukacyjny
Zwiększenie efektywności energetycznej
2
3
budynków objętych projektem
3
Wpływ na przezwyciężenie problemów
3
edukacji zawodowej oraz wpływ na tworzenie

liczba punktów

punktacja

0

0

0

0

0

0
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4
5

nowych kierunków kształcenia
Wielkość nakładów inwestycyjnych
Poprawa estetyki budynku

3
3

4
0
Razem

Tabela Analiza wielokryterialna – wariant 1.
Lp.
Kryterium
Kompleksowość
i
jakość
działań
1
inwestycyjnych w projekcie mających wpływ
na proces edukacyjny
Zwiększenie efektywności energetycznej
2
budynków objętych projektem
Wpływ na przezwyciężenie problemów
3
edukacji zawodowej oraz wpływ na tworzenie
nowych kierunków kształcenia
4
Wielkość nakładów inwestycyjnych
5
Poprawa estetyki budynku

Waga

liczba punktów

punktacja

4

4

16

3

4

12

3

4

12

3
3

4
4

12
12
64

Razem
Tabela Analiza wielokryterialna – wariant 2.
Lp.
Kryterium
Kompleksowość
i
jakość
działań
1
inwestycyjnych w projekcie mających wpływ
na proces edukacyjny
Zwiększenie efektywności energetycznej
2
budynków objętych projektem
Wpływ na przezwyciężenie problemów
3
edukacji zawodowej oraz wpływ na tworzenie
nowych kierunków kształcenia
4
Wielkość nakładów inwestycyjnych
5
Poprawa estetyki budynku

Waga

liczba punktów

punktacja

4

3

12

3

4

12

3

4

12

3
3

1
4

3
12
51

Razem
Tabela Analiza wielokryterialna – wariant 3.
Lp.
Kryterium
Kompleksowość
i
jakość
działań
1
inwestycyjnych w projekcie mających wpływ
na proces edukacyjny
Zwiększenie efektywności energetycznej
2
budynków objętych projektem
Wpływ na przezwyciężenie problemów
3
edukacji zawodowej oraz wpływ na tworzenie
nowych kierunków kształcenia
4
Wielkość nakładów inwestycyjnych
5
Poprawa estetyki budynku

12
0
12

Waga

liczba punktów

punktacja

4

1

4

3

1

3

3

2

6

3
3

3
0

9
0
22

Razem
Tabela Analiza wielokryterialna – porównawcze zestawienie wyników
Lp.
Kryterium
Wariant 0
Kompleksowość i jakość działań
1
inwestycyjnych w projekcie mających
0
wpływ na proces edukacyjny
Zwiększenie
efektywności
2
energetycznej budynków objętych
0
projektem
Wpływ
na
przezwyciężenie
problemów edukacji zawodowej oraz
3
0
wpływ na tworzenie
nowych
kierunków kształcenia
4
Wielkość nakładów inwestycyjnych
12
5
Poprawa estetyki budynku
0
Razem
12

Wariant 1.

Wariant 2.

Wariant 3.

16

12

4

12

12

3

12

12

6

12
12
64

3
12
51

9
0
22

Wyniki analizy wielokryterialnej wskazują, że najlepsze efekty przyniesie wariant 1 (zaznaczony kolorem
pomarańczowym), a najsłabsze – wariant 0 realizacji projektu. W związku z faktem, że wariant W0 nie
30

Tytuł projektu: " Przebudowa i doposażenie budynku „B” warsztatów Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie na rzecz Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych z
uwzględnieniem potrzeb rynku pracy "

Beneficjent: GMINA OLSZTYN

rozwiązuje żadnych problemów beneficjenta, odrzucono go na tym etapie. Do dalszej analizy wskazano
warianty W1, W2 i W3.
Metoda DGC
Na podstawie zdefiniowanych w założeniach danych, przy użyciu modelu uniwersalnego dokonano porównania
zaproponowanych wariantów, zgodnie z metodyką DGC. W poniżej tabeli zaprezentowano wyniki końcowe
analizy. Miara rezultatu w każdym z trzech analizowanych wariantów była taka sama – liczba absolwentów
wchodzących na rynek pracy. W analizie wariantów jako nakłady inwestycyjne oraz koszty eksploatacyjne wzięto
zgodnie z przyjętymi założeniami.
Przyjęte założenia do analizy DGC są spójne z wcześniejszymi opisami. W poniższej tabeli zaprezentowano
dane do analizy DGC zgodne z modelem ekonomicznym.

Podsumowując, zarówno analiza wielokryterialna oraz DGC wskazały wariant W1 jako najbardziej korzystny.
Zgodnie z wytycznymi cała analiza przeprowadzona została w cenach stałych z roku rozpoczęcia realizacji
projektu.

2.2.

Stan po realizacji projektu

Inwestycja zlokalizowana jest w Olsztynie przy ul. Piłsudskiego 61 na działkach nr 27/3, 27/5, 28/68, 46
obr. 74 (własność Gminy Olsztyn). Teren działki położony jest na tyłach zabudowy ul. Piłsudskiego i
wykorzystany pod potrzeby Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych.
 powierzchnia działki nr 27/3 obr. 74 - 26.207,00 m2
 powierzchnia opracowania - 24.398,40 m2
 powierzchnia utwardzona - nawierzchnie jezdne - 4.010,00 m2
 powierzchnia utwardzona - nawierzchnie piesze - 371,00 m2
Efektem realizacji projektu będzie modernizacja budynku „B” warsztatów Zespołu Szkół MechanicznoEnergetycznych w Olsztynie wraz z otoczeniem, która ma na celu stworzenie lepszych warunków
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funkcjonowania warsztatów w oparciu o współczesne maszyny i technologie, dające absolwentom
szanse na znalezienie pracy w swoim zawodzie. Głównym założeniem jest powiązanie programu
szkolnego i nauki zawodów technicznych z realiami świata współczesnej techniki i przygotowanie
absolwentów kursów do znalezienia sobie miejsca pracy w nowoczesnych zakładach produkcyjnych lub
kontynuowania nauki na wyższych uczelniach.
W budynku „B” jedyną formą kształcenia będą Kwaliﬁkacyjne Kursy Zawodowe na kierunkach
deﬁcytowych wskazanych w niniejszym studium wykonalności.
Powierzchnia zabudowy
„B” - 457,41 m2
Powierzchnia użytkowa
„B’” - 383,64 m2
Kubatura
„B” - 1.466 m3
Dzięki realizacji projektu powstanie nowoczesna baza infrastrukturalna do praktycznej nauki zawodu, gdzie
będzie można zainstalować najnowsze urządzenia stosowane w przemyśle. W wyniku prac remontowych
wewnątrz i na zewnątrz budynku ulegnie poprawie funkcjonalność obiektu, co pozwoli na poprawę jakości
kształcenia, zwiększenie bezpieczeństwa i jakości pracy, a co za tym idzie zwiększenie liczby osób
nabywających umiejętności zawodowe w nowoczesnych warunkach. Realizacja inwestycji przyczyni się do
poprawy stanu technicznego, a tym samym dostosowania budynku do wymogów BHP i ppoż. W szczególności
zwiększy się bezpieczeństwo ludzi. Poprawie ulegnie dostępność bazy dla osób niepełnosprawnych dzięki
przebudowie nawierzchni pieszych i jezdnych, a także wydzieleniu miejsc parkingowych. Nowoczesna
infrastruktura pozwoli na zatrudnienie nauczycieli zawodu o najwyższych kwalifikacjach jak również umożliwi
zacieśnianie współpracy szkoły z pracodawcami. Zmodernizowana infrastruktura w połączeniu z nowoczesną
bazą dydaktyczną i wykwalifikowaną kadrą dydaktyczną pozwoli wykształcić osoby o najwyższych kwalifikacjach
gotowych do podjęcia pracy bez dodatkowych szkoleń realizowanych przez pracodawcę. Tak wykształcona kadra
jest poszukiwana na rynku pracy.
W ramach realizacji projektu modernizacji bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych w
Olsztynie budynek pomocniczy ma zostać przebudowany i wyposażony maszyny i urządzenia niezbędne do
realizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Kwalifikacyjne kursy zawodowe to forma bezpłatnego kształcenia
ustawicznego w formach pozaszkolnych. To nowoczesne, elastyczne kształcenie zawodowe skierowane do
osób dorosłych, gdzie jedynym wymogiem stawianym wobec kandydata na słuchacza jest uzyskanie
pełnoletniości. Dodatkowym atutem tego typu kształcenia jest e-learning pozwalający na naukę w miejscu
zamieszkania, dotyczy to przedmiotów zawodowych teoretycznych. W budynku mają znaleźć się sale do
praktycznej nauki w zawodach branży elektrycznej i mechanicznej oraz sala do nauki spawania. Planowany jest
zakup 3 tokarek konwencjonalnych i trzech tokarek CNC oraz podstawowych elektronarzędzi niezbędnych do
nauki obróbki metalu, montażu podzespołów maszyn i urządzeń czy wykonywania instalacji elektrycznych
mieszkaniowych i przemysłowych. W spawalni elektrycznej ma powstać 5 stanowisk roboczych do nauki
spawania metodą MIG.
W wyniku prac objętych projektem ulegnie zmianie:
- konstrukcja budynku - Zmiana układu funkcjonalnego spowodowała wyburzenia niektórach ścian
konstrukcyjnych i zastąpienie ich układem słupowo-ryglowym. Konstrukcja dachu bez zmian. W budynku
przewiduje się ujednolicenie poziomu posadzki oraz wykonanie fundamentów pod maszyny.
- izolacje budynku – ściany zewnętrzne, stropodachy, stolarka okienna i drzwiowa, obróbki blacharskie,
elementy zewnętrzne;
- zagospodarowanie terenu - Rozbiórka stopni wraz z obudową, prowadzących do likwidowanej niewielkiej
piwnicy, znajdujących się w północno-zachodnim narożniku budynku „B”. Rozbiórka garaży usytuowanych
na zapleczu warsztatów w północno-zachodnim narożniku działki szkoły. Przebudowa istniejących
nawierzchni utwardzonych wokół budynków „A” i „B” do wysokości budynku nr 61A (dawna bursa szkolna),
łącznie z nawierzchnią utwardzoną pod obecnymi garażami. Remont z przebudową istniejącej sieci
kanalizacji deszczowej: od wpustu Wp1 przez wpusty Wp2, Wp3, Wp4, Wp5, Wp6, Wp12, Wp13, wraz z
przykanalikami o do rur spustowych z dachów budynków „A„ i „B”, do włączenia do istniejącej sieci miejskiej
przy budynku nr 61A (dawna bursa szkolna) od wpustów Wp10 i Wp11 do włączenia do istniejącej sieci
miejskiej. Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej od budynku „B” do włączenia do istniejącej sieci miejskiej
przy budynku „A”. Budowa instalacji wody łączącej budynki „A” i „B”. Budowa hydrantu zewnętrznego na
istniejącej gminnej sieci wodociągowej (woD100) w odległości około 45 m w kierunku południowo-zachodnim
od budynków warsztatowych (przy ul. Grotha - na działce nr 28/68 obr. 74). Budowa instalacji ciepłowniczej
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(c.o. - centralne ogrzewanie) łączącej budynki „A” i „B”. Budowa instalacji ciepłowniczej (c.t. - ciepło
technologiczne) łączącej budynki „A” i „B”. Budowa instalacji elektroenergetycznej łączącej budynki „A” i „B”
Budowa instalacji telekomunikacyjnej łączącej budynki „A” i „B”. Przebudowa ogrodzenia terenu szkoły.
- instalacje wewnętrzne - instalacja kanalizacji sanitarnej; instalacja wody użytkowej zimnej i ciepłej;
instalacja grzewcza i ciepła technologicznego; instalacja sprężonego powietrza; instalacja wentylacji
mechanicznej nawiewno-wyciągowej; instalacja klimatyzacji; instalacja oświetleniowa; instalacja siły.
- wykończenie wewnętrzne Drzwi wewnętrzne: drzwi wewnętrzne z naświetlami bocznymi do wiatrołapu
przeszklone w konstrukcji aluminiowej; drzwi dzielące korytarz przeszklone w konstrukcji aluminiowej
(ustawienie w pozycji otwartej poprzez elektrotrzymacze, zwalniane w momencie pożaru); drzwi przesuwne
do hal warsztatowych stalowe, gładkie w kolorze określonym w projekcie wykonawczym; drzwi do
pomieszczeń stalowe pełne, gładkie w kolorze określonym w projekcie wykonawczym.
- wykończenie zewnętrzne - Ściany zewnętrzne: ściany zewnętrzne wykończone tynkiem
cienkowarstwowym silikatowym - kolorystykę przedstawiono na elewacjach; cokoły ścian kondygnacji
nadziemnych należy wykończyć płytką ceramiczną mrozoodporną, kolorystykę przedstawiono na
elewacjach; elementy montowane na elewacjach - anteny, kamery, przewody instalacji odgromowej itp.
należy zamontować na nowych wspornikach, uwzględniających dodaną warstwę izolacji.
W wyniku realizacji projektu zakupione zostanie wyposażenie – 1 kpl zgodnie z zestawieniem
stanowiącym załącznik nr 1.1 do studium wykonalności:
Realizacja celów na poziomie rezultatów i produktów projektu po zakończeniu przedsięwzięcia:
wartość
Nazwa wskaźnika

Jednostka miary

2017

2018

2019

WSKAŹNIKI PRODUKTU
Liczba wspartych obiektów
infrastruktury jednostek
organizacyjnych systemu oświaty
Liczba wspartych obiektów
infrastruktury kształcenia
zawodowego
Potencjalna liczba użytkowników
infrastruktury opieki nad dziećmi lub
edukacyjnej wspartej w programie

szt.

0,00

1,00

1,00

szt.

0,00

1,00

1,00

osoby/rok

0,00

80,00

80,00

Wskaźniki produktu weryfikowane będą za pomocą protokołu odbioru końcowego inwestycji za
wyjątkiem potencjalnej liczby użytkowników infrastruktury edukacyjnej wspartej w programie, która
weryfikowana będzie na podstawie ewidencji uczniów kierunków kształcenia (Gmina Olsztyn, ZSM-E).
Wskaźniki rezultatu bezpośredniego (zgodnie z listą wskaźników opublikowaną przez Instytucję Zarządzającą
RPO WiM na lata 2014-2020).
wartość
Nazwa wskaźnika

Jednostka miary

2017

2018

2019

80,00

80,00

WSKAŹNIKI REZULTATU
Liczba osób uczestnicząca w kursach
i szkoleniach organizowanych na
bazie infrastruktury powstałej w
projekcie

osoby/rok

0,00

Wskaźnik rezultatu Liczba uczniów korzystających ze wspartej infrastruktury w projekcie weryfikowany
będzie za pośrednictwem ewidencji słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych (Gmina Olsztyn ZSM-E).
Inwestycja zakończy się w III kwartale 2018 roku (do 28.09.2018 r. planuje się rozliczyć przedmiotowy projekt).

33

Tytuł projektu: " Przebudowa i doposażenie budynku „B” warsztatów Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie na rzecz Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych z
uwzględnieniem potrzeb rynku pracy "

Beneficjent: GMINA OLSZTYN

Realizacja prezentowanego zakresu rzeczowego projektu pozwoli osiągnąć zidentyfikowane cele
przedsięwzięcia w pełnym zakresie.
Wybrane rozwiązania zostały zoptymalizowane pod zidentyfikowanymi oczekiwaniami interesariuszy
projektu. Zmodernizowana kubatura oraz przyległe otoczenie otrzyma funkcjonalność pozwalającą na
korzystanie z efektów realizacji projektu przez młodzież i osoby dorosłe (w tym nauczycieli) oraz
niepełnosprawne.
Dzięki realizacji projektu powstanie nowoczesna baza infrastrukturalna do praktycznej nauki zawodu, gdzie
będzie można zainstalować najnowsze urządzenia stosowane w przemyśle. W wyniku prac remontowych
wewnątrz i na zewnątrz budynku ulegnie poprawie funkcjonalność obiektu, co pozwoli na poprawę jakości
kształcenia, zwiększenie bezpieczeństwa i jakości pracy, a co za tym idzie zwiększenie liczby kursantów
nabywających umiejętności zawodowe w nowoczesnych warsztatach szkolnych. Realizacja
inwestycji
przyczyni się do poprawy stanu technicznego, a tym samym dostosowania budynku do wymogów BHP i
ppoż. budynku warsztatów szkolnych, w szczególności zwiększy się bezpieczeństwo kursantów. Poprawie
ulegnie dostępność bazy dla osób niepełnosprawnych dzięki przebudowie nawierzchni pieszych i jezdnych, a
także wydzieleniu miejsc parkingowych. Nowoczesna infrastruktura pozwoli na zatrudnienie nauczycieli zawodu o
najwyższych kwalifikacjach jak również umożliwi zacieśnianie współpracy szkoły z pracodawcami.
Zmodernizowana infrastruktura w połączeniu z nowoczesną bazą dydaktyczną i wykwalifikowaną kadrą
dydaktyczną pozwoli wykształcić pracowników o najwyższych kwalifikacjach gotową do podjęcia pracy bez
dodatkowych szkoleń realizowanych przez pracodawcę. Tak wykształcona kadra jest poszukiwana na rynku
pracy.
Diagnoza szkoły pod kątem edukacji zawodowej w kontekście obecnych warunków realizacji procesu kształcenia
zawodowego w Zespole Szkół Mechaniczno – Energetycznych im. Tadeusza Kościuszki w Olsztynie, a zarazem
pojawiających się zmian na rynku pracy, potrzeb przedsiębiorców i pracodawców, rozwoju społeczno –
gospodarczego województwa, w tym rozwoju inteligentnych specjalizacji potwierdza konieczność modernizacji i
rozwoju szkoły w zakresie dostosowania oferty edukacyjnej szkoły, poprawy jej infrastruktury oraz wyposażenia w
niezbędny sprzęt, maszyny i urządzenia. Przygotowanie przyszłych absolwentów do wykonywania czynności
zawodowych na stale zmieniającym się i rozwijającym rynku pracy będzie możliwe wyłącznie w przypadku
zapewnienia słuchaczom kwalifikacyjnych kursów zawodowych i potencjalnym kandydatom warunków
kształcenia odzwierciedlających rzeczywiste warunki pracy, edukacji opartej na nowoczesnych technologiach, w
oparciu o wypracowane z pracodawcami programy nauczania i różne formy współpracy z zakładami, szkołami
zawodowymi, organizacjami, Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim w komfortowych bezpiecznych warunkach.
Absolwenci KKZ staną się konkurencyjni na rynku pracy poprzez ich profesjonalne przygotowanie do
wykonywania zawodu. Przyczynią się w pracy zawodowej do rozwoju inteligentnych specjalizacji, a tym samym
gospodarki i przemysłu. Jednocześnie nowoczesna baza techno-dydaktyczna, jak również wysoki standard
budynku zapewniający komfort i bezpieczeństwo dla ich użytkowników staną się punktem przyciągającym
kandydatów, dla których obecnie kształcenie w przemyśle jest mało atrakcyjne. W konsekwencji wzrośnie
zainteresowanie nauką w szkole zawodowej, co przełoży się na zapewnienie fachowców na rynku pracy,
zadowoli potrzeby pracodawców, a także wzmocni rekrutację na wyższe uczelnie techniczne.

2.3.

Potencjał do realizacji wybranego wariantu

2.3.1. Potencjał instytucjonalny do realizacji wybranego wariantu
Gmina Olsztyn realizuje swoje zadania na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, za pośrednictwem Urzędu
Miasta Olsztyna. Posiada do tego odpowiednią strukturę organizacyjną i procedury oraz zasoby
techniczne, ludzkie i duże doświadczenie gwarantujące prawidłowe i sprawne wykonanie inwestycji.
W ramach zadania, jak przy wielu analogicznych inwestycjach, realizowanych przez Gminę Olsztyn, funkcjonował
będzie nieformalny zespół projektowy gwarantujący sprawną realizację zadania i zarządzanie obiektem w czasie
eksploatacji celem zachowania trwałości projektu. Zaangażowani do tego zostali pracownicy poszczególnych
wydziałów Urzędu Miasta Olsztyna w Olsztynie w ramach pełnionych obowiązków. Projekt będzie wdrażany
bezpośrednio przez Wydział Inwestycji Miejskich (monitorowanie działań związanych z planowanym rozwojem
infrastruktury objętej wnioskiem, przygotowanie postępowań do wyboru wykonawców i zawieranie umów oraz
34

Tytuł projektu: " Przebudowa i doposażenie budynku „B” warsztatów Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie na rzecz Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych z
uwzględnieniem potrzeb rynku pracy "

Beneficjent: GMINA OLSZTYN

aneksów do tych umów, w celu realizacji przedsięwzięcia oraz koordynacja prawidłowości realizacji tych umów;
nadzór z ramienia inwestora, opłacanie należności wykonawców) oraz inne wydziały Urzędu Miasta Olsztyna, w
tym: Wydział Strategii i Funduszy Europejskich (przygotowanie wniosku o dofinansowanie, rozliczanie,
sprawozdawczość, monitoring zgodności z umową o dofinansowanie), Wydział Finansów (dokonywanie
wydatków, prowadzenie rachunkowości Urzędu), Wydział Budżetu (przygotowywanie projektu budżetu miasta,
zabezpieczenie środków na realizację, nadzór nad realizacją w zakresie planowania i wykonania, prowadzenie
sprawozdawczości, opracowywanie WPF obejmującej m.in. realizację przedmiotowego zadania – umieszczenia
przedmiotowego przedsięwzięcia w planach Inwestycyjnych), Wydział Zamówień Publicznych (organizowanie
procesu udzielania zamówień publicznych na podstawie składanych przez komórki organizacyjne wniosków o
wszczęcie postępowania, prowadzenie Rejestru Zamówień Publicznych).
Kluczowe znaczenie w tym przypadku ma wydział Inwestycji Miejskich koordynujący realizację projektu od fazy
przygotowawczej (z wykorzystaniem zewnętrznych wykonawców dokumentacji projektowej i studium
wykonalności) poprzez wykonanie przedsięwzięcia zgodnie z dokumentacją projektową przez firmę zewnętrzną
wybraną zgodnie z ustawą Pzp oraz osoby wyznaczone z Wydziału Strategii i Funduszy Europejskich czuwające
nad uzyskaniem dofinansowania projektu ze środków unijnych oraz ich rozliczeniem. Do kontaktów wytypowano
osobę dysponującą pełną wiedzą na temat projektu, zarówno w kwestiach związanych z wnioskiem o
dofinansowanie jak również z późniejszą realizacją i rozliczeniem wniosku z IZ. Nad realizacją robót budowlanych
czuwał będzie zespół inspektorów nadzoru z ramienia inwestora.
Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizowaniu podobnych projektów. Przedmiotowy projekt
wykazuje komplementarność zwłaszcza do projektów, realizowanych w celu poprawy bazy dydaktycznej
placówek oświatowych dla których beneficjent jest organem prowadzącym.
Projekt jest komplementarny z następującymi przedsięwzięciami Gminy Olsztyn, dofinansowanymi w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w ramach osi priorytetowej
3.Infrastruktura społeczna działanie 3.1. Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną:
1. „Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomicznohotelarskiego, z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych w Zespole Szkół
Gastronomiczno – Spożywczych w Olsztynie” nr WND-RPWM.03.01-28-075/09, realizacja: 20072011, wartość projektu: 12 852 094,21 zł, kwota dofinansowania: 11 261 869,31 zł. Projekt był projektem
kluczowym i zakładał rozbudowę budynku warsztatów przy ul. Wyszyńskiego 16 w Olsztynie i
wyposażenie go w nowoczesny sprzęt do nauki zawodu.
2. „Poprawa jakości kształcenia praktycznego poprzez modernizację i doposażenie budynków
warsztatów w Zespole Szkół Samochodowych w Olsztynie” nr WND-RPWM.03.01-28-015/10,
realizacja: 2009-2011, wartość projektu: 3 393 052,64, kwota dofinansowania: 2 853 088,11 zł.
3. „Poprawa jakości kształcenia praktycznego poprzez modernizację i doposażenie budynku
warsztatów w Zespole Szkół Budowlanych w Olsztynie” nr RPWM.03.01-28-013/10, realizacja:
2009-2011, wartość projektu: 3 924 961,55 zł, kwota dofinansowania: 2 945 848,29 zł.
4. „Poprawa jakości kształcenia praktycznego poprzez modernizację i doposażenie pracowni w
Zespole Szkół Ekonomicznych w Olsztynie” nr WND-RPWM.03.01-28-014/10, realizacja: 2009-2011,
wartość projektu: 1 833 218,03 zł, kwota dofinansowania: 1 543 165,78 zł.
5. „Kontynuacja unowocześniania bazy szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Gastronomiczno
– Spożywczych w Olsztynie” nr WND-RPWM.03.01-28-016/10, realizacja: 2009-2011, wartość
projektu: 3 112 615,89 zł., kwota dofinansowania: 2 025 823,52 zł.
6. "Wyposażenie ZSG-S w sprzęt i pomoce naukowe optymalizujące proces kształcenia" nr WNDRPWM.03.01-044/09, realizacja: 2009 r., wartość projektu: 140 640,00 zł, wartość dofinansowania:
119 544,00 zł.
7. oraz w ramach działania 7.2.3 „Budowa bazy laboratoryjno – dydaktycznej w Zespole Szkół
Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie WND – RPWM.07.02.03-28-004/10, realizacja:
2010-2011, wartość projektu 517 133,42 zł, kwota dofinansowania 320 267,08 zł;
a także projektem wybranym do dofinansowania w ramach działania 9.2 Infrastruktura socjalna RPO Woj.
Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020:
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1. „Przebudowa budynku przy ulicy Bałtyckiej 45 w Olsztynie na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej
osób z niepełnosprawnościami” nr RPWM.09.02.00-28-0001/16, realizacja 2017-2018, wartość projektu 2 764
970,00 zł, kwota dofinansowania 2 239 349,20 zł,
oraz projektami planowanymi przez Gminę Olsztyn do realizacji w ramach RPO WiM 2014-2020:
1. „Termomodernizacja budynku przy ulicy Bałtyckiej 45 w Olsztynie na rzecz aktywizacji zawodowej
i społecznej osób z niepełnosprawnościami”
2. Termomodernizacja placówek oświatowych w Olsztynie: Szkoły Podstawowej nr 18, Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 1, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3, Zespołu Szkół Energetyczno –
Mechanicznych, Zespołu Szkół Ekonomiczno – Handlowych, Zespołu Szkół Budowlanych.
3. „Poprawa warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Mechaniczno – Energetycznych w
Olsztynie poprzez przebudowę i doposażenie budynku „A” warsztatów” lata realizacji 2017-2018, wartość
projektu 21 718 651,57 zł, wysokość dofinansowania 5 325 516,26 zł.
Projekt wykazuje także komplementarność do projektów, zrealizowanych przez Zespół Szkół Mechaniczno –
Energetycznych w Olsztynie w ramach POKL 2007-2013:
1. "Technik Elektryk i Mechanik - zawód z Perspektywą!" realizowany 2013 - 2015. W projekcie brało udział
ponad 80-ciu uczniów technikum. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach dodatkowych podnoszących kompetencje
kluczowe dla zawodów technicznych tzn. matematyki i języka angielskiego. Dodatkowo otrzymali wsparcie od
doradcy zawodowego. Ponadto mieli możliwość wzięcia udziału w kursach zawodowych: komputerowe
wspomaganie projektowania CAD, nadzór i eksploatacja urządzeń i instalacji do 1kV, wózki widłowe, spawanie
TIG i MAG, obsługa obrabiarek CNC, sterowniki PLC. Szkoła została doposażona w nowoczesną pracownię do
nauki języków obcych, frezarkę-grawerkę CNC, komputery przenośne, sterowniki PLC oraz szereg
nowoczesnych przyrządów do pomiaru wielkości elektrycznych. POKL.09.02.00-28-032/13-00; 1 099 574,16 zł,
dofinansowanie 85%.
2. „Szkoła z przyszłością” w Zespole Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie zakończyła się
w czerwcu 2015 roku. Głównym celem projektu było zwiększenie atrakcyjności oraz konkurencyjności
absolwentów ZSM-E na lokalnym rynku pracy poprzez współpracę z przedsiębiorcami w zakresie organizacji
praktyk zawodowych oraz wyposażenie uczniów w kompetencje cenione przez pracodawców. Wsparciem w
ramach projektu zostało objętych 42 uczniów szkoły, którzy ukończyli kursy spawania metodą TIG/MAG oraz
obsługi programu AUTO CAD3D, powszechnie stosowanego do wykonywania dokumentacji technicznych.
Ponadto wszyscy uczniowie uczestniczyli w zajęciach z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego, w ramach
których dokonano m.in. diagnozy ich potrzeb edukacyjnych i zawodowych. Dzięki uczestnictwu w projekcie
szkoła została doposażona w wysokiej klasy sprzęt multimedialny do realizacji celów
dydaktycznych. POKL.09.02.00-28-026/13-00, 598 039,20 zł, dofinansowanie 85%
Komplementarność z działaniem 2.4.1
Realizacja projektu – ZSM-E jako beneficjent: Działanie 2.4, Podziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i
szkolenia zawodowego.
Cel projektu: Nawiązanie współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie realizacji praktyk/staży oraz realizacji
kursów zawodowych zgodnych z aktualnymi potrzebami rynku pracy dla uczniów ZSME w Olsztynie
Zespół Szkół Mechaniczno – Energetycznych im. Tadeusza Kościuszki w Olsztynie we współpracy z firmą Smart
Solutions Piotr Nowik (10-467 Olsztyn ul. Sprzętowa 3) będzie uczestniczył w realizacji projektu Szkoła z
przyszłością, współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko –
Mazurskiego na lata 2014 – 2020 (Działanie 2.4, Podziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego).
Wnioskodawcą projektu pt. Szkoła z przyszłością jest przedsiębiorstwo Smart Solutions Piotr Nowik. Projekt nie
będzie realizowany w formalnym partnerstwie.
Głównym celem projektu jest poszerzenie kompetencji zawodowych oraz zwiększenie szans na zatrudnienie
uczniów ZSME poprzez nawiązanie współpracy szkoły z przedsiębiorcami jak również z instytucjami rynku pracy
w zakresie organizacji praktyk zawodowych/staży dla uczniów ZSME w Olsztynie, a także poprzez poszerzenie
kształcenia o realizację programu kursu zawodowego spawalniczego oraz dodatkowe zajęcia z zakresu
doradztwa edukacyjno-zawodowego.
Celem współpracy będzie podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej szkoły oraz umożliwienie
uczniom nauki zawodu, zgodnie z aktualnymi potrzebami rynku pracy.
W ramach projektu planuje się następujące formy wsparcia:
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 Kursy spawalnicze w metodach TIG/MAG– 32 osoby (4 gr x 8 os)
Planuje się, iż kurs będzie realizowany w godzinach popołudniowych,
w weekendy oraz w dni wolne od szkoły. W ramach kursu realizowanych będzie 240 godzin zajęć. Kurs kończy
się egzaminem zewnętrznym, a po pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje certyfikaty spawalnicze
wystawione przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach lub TÜV Rheinland (dokument obligatoryjny do
wykonywania zawodu/prac spawacza). Szkolenie i egzaminowanie spawaczy zgodnie z Normą PN-EN ISO
9606-1. Z każdą z grup szkoleniowych na początku kursu opracowany wspólnie zostanie harmonogram.
Kursantom zostanią zapewnione: na własność odzież ochronna, podręczniki, materiały piśmiennicze. Zajęcia
teoretyczne i praktyczne realizowane w Ośrodku Szkolenia Spawaczy Smart Solutions w Olsztynie.
 Zajęcia dodatkowe z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego- 32 osoby
Program przedstawia ścieżki zatrudnienia: motywacja, sporządzanie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motyw.),
metody autoprezentacji
( miana mentalności, wiara we własne siły). W ramach tego etapu zostaną opracowane dla wszystkich
uczestników projektu indywidualne plany działań. W ramach będą monitorowane następujące fazy IPD: zmiana
nastawienia kursanta, etapy aktywnego poszukiwania zatrudnienia i podjęcia zatrudnienia. Zajęcia na terenie
szkoły
 Realizacja praktyk zawodowych/staży- 32 osoby.
Praktyki/staże realizowane w przedsiębiorstwach. Czas trwania praktyk/staży będzie konsultowany z
pracodawcami. W ramach realizowanych praktyk/staży planuje się zakupy materiałów eksploatacyjnych oraz
wynagrodzenie dla praktykantów/stażystów zgodnie z przepisami dokumentacji konkursowej. Planuje się
realizację praktyk/staży w okresie letnim lub dni wolne od szkoły.
● Cykliczne spotkania z pracodawcami- planuje się realizację cyklicznych spotkań z pracodawcami celem
wymiany doświadczeń w zakresie współpracy szkoły z przedsiębiorstwami, praktykodawcami oraz pozostałymi
instytucjami rynku pracy
Przeprowadzona diagnoza potwierdza celowość realizacji planowanego przedsięwzięcia oraz duże
zainteresowanie uczniów uzyskaniem dodatkowych umiejętności.
Planuje się, iż projekt obejmie wsparciem około 32 osoby (uczniów ZSME w Olsztynie).
1) Wkład własny pokryje wnioskodawca (Smart Solutions Piotr Nowik). Szkoła nie ponosi żadnej
odpowiedzialności finansowej. Strony ustalają, iż cała odpowiedzialność finansowa za realizację projektu
leży po stronie wnioskodawcy tj. Smart Solutions Piotr Nowik, który jest zarządzającym projektem,
odpowiedzialnym za jego wdrożenie, realizację i rozliczenie.
2) Realizację projektu planuje się na lata 2017-2018.
Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków europejskich projektu z zakresu doskonalenia
zawodowego nauczycieli współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Działanie 2.4, Podziałanie 2.4.1 Rozwój
kształcenia i szkolenia zawodowego – ZSM-E jako ostateczny beneficjent
Uczestnikami projektu, osobami bezpośrednio korzystającymi ze wsparcia EFS, będą nauczyciele
kształcenia zawodowego. Projekt zakłada doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli oraz
instruktorów praktycznej nauki zawodu poprzez udział w studiach podyplomowych/ kursach kwalifikacyjnych
przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela kształcenia zawodowego w ramach tworzenia nowych
zawodów (na które występuje deficyt na regionalnym lub lokalnym rynku pracy oraz braki kadrowe wśród
nauczycielu kształcenia zawodowego). Powyższe wsparcie wynika ze zdiagnozowanych problemów grupy
docelowej 30 osób, strategię rozwoju szkoły, konsultacje i współpracę z przedsiębiorcami, ankiety
przeprowadzone wśród nauczycieli.
Wsparcie skierowane do nauczycieli i instruktorów jest zgodne z potrzebami wynikającymi z planu rozwoju
szkoły, z zapotrzebowania pracodawców i przedsiębiorców na nabycie przez nauczycieli kształcenia
zawodowego określonych kwalifikacji lub kompetencji oraz zapotrzebowania rynku pracy [str. 19].
W ramach projektu przewidujemy:
 Kurs 5 dniowy Sterowniki PLC. Na potrzeby nowego zawodu: technik chłodnictwa i klimatyzacji. Liczba
nauczycieli i instruktorów: 6 osób.
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Celem kursu jest nabycie szczegółowej wiedzy z zakresu budowy i funkcjonowania sterowników logicznych,
poszerzenie wiedzy uczestników o zaawansowane funkcje programowania, konfiguracji, obsługi oraz diagnostyki
sterowników, poznanie i wykorzystywanie zaawansowanych metod programowania.
Przykładowi wykonawcy: EMT-Systems sp. z o. o. Centrum Szkoleń Inżynierskich w Gliwicach, INTEX Sp. z o.o.
w Gliwicach.
 Szkolenie 3 dniowe Podstawy elektropneumatyki. Na potrzeby nowego zawodu: mechanik – monter maszyn
i urządzeń. Liczba nauczycieli i instruktorów: 4 osoby. Szkolenie z zakresu podstaw budowy, działania i
zastosowania elementów pneumatyki sterowanych elektrycznie.
Przykładowi wykonawcy: Festo Didactic Poland Raszyn, EMT-Systems sp. z o. o. Centrum Szkoleń Inżynierskich
w Gliwicach.
 Kurs 5 dniowy Obsługa i programowanie obrabiarek CNC. Na potrzeby nowego zawodu: ślusarz, mechanik –
monter maszyn i urządzeń. Liczba nauczycieli i instruktorów: 6 osób.
Celem kursu jest nabycie kwalifikacji w zakresie rzeczywistej obsługi przemysłowych obrabiarek sterowanych
numerycznie opartych o najczęściej wykorzystywane w przemyśle sterowniki, samodzielnej pracy przy obsłudze i
programowaniu centrów tokarskich i frezarskich CNC.
Przykładowi wykonawcy: EMT-Systems sp. z o. o. Centrum Szkoleń Inżynierskich w Gliwicach, START CNC
Dąbrowa Górnicza.
 Studia podyplomowe z chłodnictwa i klimatyzacji. Na potrzeby nowego zawodu: technik chłodnictwa i
klimatyzacji. Liczba nauczycieli i instruktorów: 6 osób.
(2 semestry [220 godz.] od października do czerwca, zajęcia odbywają się: piątek, sobota, niedziela (10
zjazdów). Studium pozwala na rozszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej, potrzebnej przy projektowaniu,
budowie i eksploatacji współczesnych systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych.
Przykładowi wykonawcy: Politechnika Warszawska, Politechnika Poznańska.
Staże/ praktyki dla nauczycieli w przedsiębiorstwach. Czas trwania praktyk/ staż: minimum 40 godz., okres
trwania: nie krócej niż 2 tygodnie. Program realizacji praktyk/ staży zostanie opracowany zgodnie z podstawą
programową kształcenie w zawodach oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu ZSME.
Trwałość:
W ramach zadania, jak przy wielu podobnych inwestycjach zrealizowanych przez Gminę Olsztyn, funkcjonował
będzie nieformalny zespół projektowy gwarantujący sprawną realizację projektu. Zaangażowani do tego zostaną
pracownicy poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta Olsztyna w ramach pełnionych obowiązków służbowych.
Projekt będzie wdrażany bezpośrednio przez Urząd Miasta Olsztyna – Wydział Inwestycji Miejskich (w ramach
przygotowania poszczególnych postępowań na wybór wykonawców, zawieranie umów oraz aneksów do tych
umów, w zakresie studium wykonalności, robót budowlanych, nadzoru w projekcie oraz działań promocyjno –
informacyjnych, a także inne Wydziały: Wydział Strategii i Funduszy Europejskich (w zakresie przygotowania
dokumentacji aplikacyjnej, rozliczenia projektu, sprawozdawczości i monitorowania zgodności realizacji z
podpisana umową o dofinansowanie), Wydział Finansów (zabezpieczenie środków finansowych na realizacje
zadania, prowadzenie odrębnego rachunku dla projektu, dokonywanie płatności na rzecz wykonawców), Wydział
Budżetu (przygotowanie projektu budżetu, sprawozdawczość, opracowanie WPI) oraz Wydział Zamówień
Publicznych (organizacja procesu zamówień publicznych).Właścicielem projektu po zakończeniu jego realizacji
będzie Gmina Olsztyn. Zarządzać projektem będzie Dyrektor Zespołu Szkół Energetyczno – Mechanicznych w
Olsztynie. ZSME jest jednostką organizacyjną podległą Gminie. Po zakończeniu projektu trwałość finansową
zapewni Gmina Olsztyn. Środki na utrzymanie infrastruktury będą zabezpieczone w budżecie Miasta.
Wnioskodawca zobowiązuje się do zapewnienia trwałości projektu w okresie 5 lat od daty płatności końcowej na
jego rzecz. Gmina Olsztyn będzie odpowiedzialna za monitoring i utrzymanie wskaźników w okresie trwałości
projektu.
W okresie trwałości projektu Gmina Olsztyn będzie prowadziła zestawienie wszystkich operacji księgowych,
składała oświadczenia w sprawie zachowania trwałości projektu, generowania dochodu, wyliczenia luki
finansowej (jeśli będzie dotyczyć) i kwalifikowalności podatku VAT oraz odprowadzania podatków na terenie
województwa warmińsko – mazurskiego wraz z ankietą w terminie do 28 lutego każdego roku, a do zakończenia
okresu trwałości po rozliczeniu wniosku o płatność końcową oraz na zakończenie okresu trwałości.
Gmina Olsztyn od roku 2001 do roku 2015 zrealizowała łącznie 105 projektów na kwotę 2 207 085 896,46 zł z
dofinansowaniem zewnętrznym w wysokości 1 088 340 036,14 zł w tym:
Program

Wartość projektów

Dofinansowanie
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ISPA (Fundusz Spójności) 2001-2008

384 403 711,71

86 011 743,08

PHARE 2000-2003

65 322 785,00

18 469 578,00

ZPORR 2004-2006 (EFRR)

90 854 881,87

58 445 778,97

INTERREG 2005-2008

597 525,00

448 144,00

RPO Warmia i Mazury 2007-2013

401 423 921,58

191 362 536,72

PO Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

562 137 724,48

406 903 128,30

PO Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

425 321 626,05

253 748 296,75

Środki Krajowe

237 867 145,34

42 145 088,26

Kontrakt Wojewódzki

30 407 487,91

14 206 626,03

Subwencja Rezerwy Ogólnej

5 955 659,83

13 242 946,29

PO Kapitał Ludzki 2007-2013

2 793 427,69

2 560 668,37

Źródło: UM Olsztyn
Płaszczyzna proceduralna
Procedury związane z realizowanym projektem:
 Wykonanie studium wykonalności projektu – IV kwartał 2016
Dokumentacja techniczna
Uzyskanie pozwolenia na budowę/ zgłoszenia budowy
Przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Planowany termin przetargu (przeprowadzenia procedury wyłonienia
wykonawców)
Planowany termin rozpoczęcia rzeczowej realizacji Projektu
Rozpoczęcie robót
Planowany termin rzeczowego zakończenia Inwestycji
Planowane rozliczenie projektu – przedstawienie raportu końcowego

Data [kwartał, rok]
I - III 2016
IV 2016
I 2017
II 2017
II 2017
II 2017
III 2018
III 2018

Etapy realizacji projektu:
1.
2.
3.
4.
5.

przygotowanie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy,
podpisanie umowy z wybranym wykonawcą,
realizacja robót budowlanych,
zakup i montaż wyposażenia
realizacja zaplanowanych działań promocyjnych, zgodnie z harmonogramem
rzeczowo – finansowym.

2.3.2. Potencjał kadrowy do realizacji wybranego wariantu
Do realizacji przedmiotowego zadania Gmina Olsztyn posiada potencjał kadrowy niezbędny przy
sprawnej i bieżącej realizacji zadań w projekcie.
W ramach przedmiotowego zadania funkcjonował będzie nieformalny zespół projektowy gwarantujący
sprawną realizację zadania i zarządzanie obiektem w czasie eksploatacji celem zachowania trwałości
projektu.
Zaangażowani do tego zostaną poszczególni pracownicy poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta Olsztyn w
ramach pełnionych obowiązków służbowych.
W realizację projektu bezpośrednio zaangażowane będą:

Wydział Inwestycji Miejskich, do zadań którego należeć będzie monitorowanie działań
związanych z planowanym rozwojem infrastruktury objętej wnioskiem, przygotowanie
postępowań do wyboru wykonawców i zawieranie umów oraz aneksów do tych umów, w celu
realizacji przedsięwzięcia oraz koordynacja prawidłowości realizacji tych umów, nadzór z
ramienia inwestora, opłacanie należności wykonawców, promocja projektu. Zadania
realizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich są kluczowe dla prawidłowej realizacji projektu.
Wydział koordynuje realizację projektu od fazy przygotowawczej (z wykorzystaniem
zewnętrznych wykonawców dokumentacji projektowej i studium wykonalności) poprzez
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wykonywanie przedsięwzięcia zgodnie z dokumentacją projektowa przez firmę zewnętrzną
wybraną zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych,

Wydział Strategii i Funduszy Europejskich, w ramach którego realizowane będą działania
związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie, rozliczenie, sprawozdawczość,
monitoring zgodności z umową o dofinansowanie,

Wydział Finansów odpowiedzialny za dokonywanie wydatków, prowadzenie rachunkowości
Urzędu,

Wydział Budżetu odpowiedzialny za przygotowanie projektu budżetu miasta, zabezpieczenie
środków na realizację, nadzór nad realizacją w zakresie planowania i wykonania, prowadzenie
sprawozdawczości, opracowywanie WPF obejmującej m.in. realizację przedmiotowego
zadania – umieszczenie przedmiotowego przedsięwzięcia w planach inwestycyjnych,

Wydział Zamówień Publicznych, do zadań którego będzie należało organizowanie procesu
udzielania zamówień publicznych na podstawie składanych przez komórki organizacyjne
wniosków o wszczęcie postępowania, prowadzenie Rejestru Zamówień Publicznych.
Do kontaktów z Instytucją Zarządzającą wytypowana zostanie osoba dysponująca pełną wiedzą na
temat projektu, zarówno w kwestiach związanych z wnioskiem o dofinansowanie jak również z późniejszą
realizacją i rozliczeniem wniosku z IZ.
Nad realizacją robót budowlanych czuwał będzie zespół inspektorów nadzoru z ramienia inwestora.

2.3.3. Potencjał finansowy do realizacji wybranego wariantu
W montażu finansowym projektu wykorzystane zostaną środki pochodzące z EFRR oraz własne
beneficjenta. Nie planuje się wykorzystania kredytów komercyjnych. Analiza potencjału finansowego wykonana
została z punktu widzenia inwestora, Gminy Olsztyn. Możliwości inwestycyjne Gminy są rokrocznie sprawdzane
przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Na dzień dzisiejszy nie ma podstaw do obaw co do możliwości
Beneficjenta do realizowania swoich zobowiązań. Żadne parametry ograniczające jego możliwości inwestycyjne
nie zostały przekroczone. Kwota na realizację projektu została zapisana w stosownej uchwale budżetowej.

Wnioskodawcą i jedyną instytucją odpowiedzialną za prawidłową realizację projektu jest Gmina Miasto
Olsztyn. Gmina posiada pełną zdolność do sfinansowania przedmiotowej inwestycji.
Gmina Miasto Olsztyn na realizację przedmiotowego projekt planuje pozyskać dofinansowanie z RPO
WiM 2014-2020 wraz z zabezpieczeniem wymaganego wkładu własnego. Nie przewiduje się konieczności
posługiwania się kredytem lub pożyczką. Finansowanie projektu w ramach środków własnych gminy zapewnione
zostanie stosowną Uchwałą Rady Gminy.
Tabela Zbiorcze wskaźników oceny Gminy Olsztyn
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Beneficjent, Gmina Olsztyn jest gwarantem trwałości projektu.

2.3.4. Potencjał techniczny do realizacji wybranego wariantu
Inwestycja zlokalizowana jest w Olsztynie przy ul. Piłsudskiego 61 na działkach nr 27/3, 27/5, 28/68, 46
obr. 74 (własność Gminy Olsztyn). Teren głównej działki nr 27/3 położony jest na tyłach zabudowy Al.
Piłsudskiego i wykorzystany pod potrzeby Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych.
Projektowana inwestycja zostanie zlokalizowana Mieście Olsztyn, Powiat M. Olsztyn, województwo
warmińsko – mazurskie.
Tereny objęte projektem należą do beneficjenta, stąd nie ma wątpliwości, że zachowany zostanie przez okres 5
lat trwałość inwestycji współfinansowanej w ramach RPO 2014-2020.
Beneficjent dysponuje ostatecznym pozwoleniem na budowę (decyzja nr II-478/2016 z dnia 27.09.2016 r.)
oraz zgłoszeniem budowy z dnia 31.10.2016 r. oraz zaświadczeniem organu (Urząd Miasta – Wydział
Rozwoju Miasta i Budownictwa) o braku sprzeciwu z dnia 02.11.2016 r. - obejmujące zakres
przedmiotowego projektu.
Uwagę w tym miejscu należy zwrócić, że wnioskodawca dysponuje kompletem niezbędnej dokumentacji
technicznej wraz z aktualnymi kosztorysami inwestorskimi na 100% zakresu rzeczowego inwestycji – na
tożsamy zakres uzyskano ww. pozwolenie na budowę oraz zaświadczenie o braku sprzeciwu względem
zgłoszenia robót.
Projekt nie podlega zasadom pomocy publicznej na podstawie obowiązujących aktów prawnych
wspólnotowych i krajowych oraz wytycznych.
Realizacja danej inwestycji nie jest uzależniona i nie wymaga przeprowadzenia szczególnych postępowań
związanych z przepisami o ocenie oddziaływania na środowisko, oddziaływania na obszary Natura 2000,
ochroną zabytków, ochroną gruntów rolnych, prawem wodnym. W wyniku realizacji inwestycji nie
zostaną znacznie przekroczone stężenia zanieczyszczeń.
Projekt wpisuje się w szereg dokumentów strategicznych, o których mowa w rozdziale 1.2 studium wykonalności.
Kwestie prawne związane z realizacją projektu.
Kto jest właścicielem gruntów/nieruchomości,
na których będzie realizowany projekt ?
Czy nieruchomości, na których będzie
realizowany projekt są:
- oddane do użytkowania (jeśli tak – podać datę
rozpoczęcia użytkowania),
- w trakcie budowy (podać datę planowanego
rozpoczęcia użytkowania),
- w fazie projektu (opisać stan zaawansowania:
dokumentacja techniczna, pozwolenia na
budowę, zgłoszenie zamiaru wykonania robót

Właścicielem gruntów i budynków jest Gmina Olsztyn

- obiekty objęte projektem zostały oddany do użytkowania
- nie
- nie
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budowlanych) ?
Jaka jest dostępność gruntów niezbędnych do
zrealizowania wybranego wariantu realizacji Brak konieczności dokupienia gruntów;
projektu ?
Jakie są ograniczenia wynikające z umowy, np.
Nie dotyczy
jaki okres dzierżawy zapisano w umowie? jaki
jest okres wypowiedzenia umowy, itp. ?
Czy w ramach projektu planuje się likwidację lub
modernizację
kotłowni
w
budynkach Nie dotyczy
mieszkalnych/indywidualnych ?
Ocena gotowości do realizacji projektu

Lp.

Nazwa zadania
inwestycyjnego

1

Roboty budowlane

2

Środki trwałe,
wartości
niematerialne i
prawne

3

4

Wartość
zadania
brutto

Uzyskano
Jeśli "nie" decyzję o
kiedy
pozwoleniu na
zostanie
budowę (tak,
uzyskane
nie, nie dotyczy) (rrrr-mm-dd)

Tak (pozwolenie
na
budowę,
zgłoszenie
4092497,82 budowy
i zaświadczenie
organu o braku
sprzeciwu)
1630729,08 Nie dotyczy

-

Promocja Projektu

6 150,00 Nie dotyczy

-

Studium
wykonalności/biznes
plan

17220,00 Nie dotyczy

-

Tryb wyboru
wykonawcy

Przetarg
nieograniczony
zgodnie z ustawą
pzp

Dokumentacja
przetargowa/
opis przedmiotu
zamówienia
(tak, nie, nie
dotyczy)

0%

Przetarg
nieograniczony
0%
zgodnie z ustawą
pzp
INNY – Zgodnie z
wytycznymi w
zakresie
kwalifikowalności
wydatków w
ramach
Europejskiego
Funduszu Rozwoju 0%
Regionalnego,
Europejskiego
Funduszu
Społecznego i
Funduszu Spójności
na lata
2014-2020
INNY – Zgodnie z
Wytycznymi w
zakresie
kwalifikowalności
wydatków w
ramach
Europejskiego
Funduszu Rozwoju 100%
Regionalnego,
Europejskiego
Funduszu
Społecznego i
Funduszu Spójności
na lata
2014-2020
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W ogłaszanych zamówieniach publicznych wskazanych powyżej beneficjent będzie stosował przy wyborze
oferentów kryteria odnoszące się do klauzul społecznych (dopuszczonych przez prawo zamówień
publicznych) – np. w zakresie zatrudniania osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych.
Beneficjent zapewni konkurencyjny tryb wyłaniania wykonawców robót budowlanych i usług poza ustawą
pzp dla następujących elementów kosztów projektu: roboty budowlane, studium wykonalności, promocja projektu.

2.3.5. Potencjał środowiskowy do realizacji wybranego wariantu
2.3.5.1. Ocena oddziaływania na środowisko wybranego wariantu

Realizowany projekt sprzyja ochronie środowiska naturalnego, zaś jego zgodność z polityką UE dotyczącą
zrównoważonego rozwoju wynika z przestrzegania niżej wymienionych zasad:
- zasady stosowania działań zapobiegawczych (zasada prewencji) – zakłada konieczność rozważenia
potencjalnych skutków określonego działania i podjęcia na podstawie tej analizy działań zapobiegawczych.
Przykładem jej stosowania są przepisy dotyczące oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć oraz
planów i programów.
Projekt jest zgodny z zasadą ostrożności, zasadą działania zapobiegawczego oraz zasadą naprawiania szkody w
pierwszym rzędzie u źródła i zasadą „zanieczyszczający płaci”. Za emisje substancji do atmosfery, które mają
być zredukowane w ramach projektu (zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną budynku), ponoszona
będzie opłata środowiskowa.
Pismem znak: SD.6220.117.2016.MJ z dnia 28.09.2016 r. Urząd Miasta Olsztyna – Wydział Środowiska
poinformował, że zgodnie z obowiązującymi przepisami uzyskanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia nie jest konieczne. Planowane do realizacji przedsięwzięcie nie
jest wymienione w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.).
Przedmiotowy projekt nie wymaga sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z
paragrafem 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem
przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. Ponadto projekt nie kwalifikuje się
również do przedsięwzięć wymienionych w paragrafie 3 w/w rozporządzenia (tj. przedsięwzięć potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko). Beneficjent zwrócił się z wnioskiem do Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Olsztynie o wydanie deklaracji oddziaływania projektu na obszary NATURA 2000. W odpowiedzi
organ uznał, iż projekt nie oddziałuje negatywnie na te obszary. Ograniczenie energochłonności budynku
objętego projektem przełoży się nie tylko na oszczędności związane z kosztem ogrzania budynku, ale także na
ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
Reasumując, przedmiotowy projekt ma pozytywny wpływ na środowisko z uwagi na planowane do zastosowania
rozwiązania technologiczne, brak negatywnego oddziaływania na jednolite części wód powierzchniowych i
podziemnych oraz lokalizację projektu poza obszarami Natura 2000.
W świetle obowiązujących przepisów prawa na ten typ projektu nie jest wymagana decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach, gdyż nie znajduje się wśród przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko w
rozumieniu ustawy Prawo Ochrony Środowiska, a także innych przedsięwzięć nie należących do tej kategorii,
jeżeli mogą one w sposób znaczący oddziaływać na obszar należący do sieci Natura 2000.
Zgodnie z Dyrektywą Rady 85/337 EWG z dnia 27 czerwca 1985 roku w sprawie oceny skutków niektórych
publicznych i prywatnych przedsięwzięć dla środowiska, znowelizowana Dyrektywą Rady 97/11 z dnia 3 marca
1997 roku, przedmiotowe przedsięwzięcie nie zostało wymienione w Załączniku I i II Dyrektywy.
W projekcie nie przewiduje się dodatkowych działań związanych z ochroną środowiska.

2.3.5.2. Przystosowanie się do zmiany klimatu i łagodzenie zmiany klimatu, a także odporność na klęski żywiołowe

Zgodnie z celami Strategii Europa 2020 w zakresie zmian klimatu i energii należy:
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Niniejsze przedsięwzięcie ma pozytywny wpływ na realizację celów Strategii Europa 2020 w zakresie
zmian klimatu i energii, w tym na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, wzrost udziału energii
odnawialnej w bilansie energetycznym regionu i kraju oraz na zwiększenie efektywności energetycznej.
Biorąc pod uwagę powyższe cele w zakresie zmian klimatu i energii niniejszy projekt w całości ma wpływ na ich
realizację, co zostało potwierdzone zakresem technicznym projektu oraz przyjętymi w nim rozwiązaniami.

Do najskuteczniejszych metod ograniczenia wzrostu emisji gazów cieplarnianych należy poprawa
wydajności energetycznej w zakresie wytwarzania i zużycia energii elektrycznej i cieplnej. Bardzo
istotna jest także zmiana struktury pokrycia potrzeb energetycznych w zakresie energii cieplnej na którą
wpływa projekt. Dla zadania przeprowadzono analizę możliwości racjonalnego wykorzystania pod względem
technicznym, ekonomicznym i środowiskowym odnawialnych i ekologicznych źródeł energii dla projektowanej rozbudowy.
Podjęto decyzję o zastosowania odzysku ciepła z wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej.










Dodatkowo dla ograniczenia zapotrzebowania na energię przez obiekt, w oprawach oświetleniowych zastosowane zostały
energooszczędne źródła światła LED
Dodatkowo w budynku „B” zaprojektowano nowe instalacje wewnętrzne:
instalacja kanalizacji sanitarnej;
instalacja wody użytkowej zimnej i ciepłej;
instalacja grzewcza i ciepła technologicznego;
instalacja sprężonego powietrza;
instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej;
instalacja klimatyzacji;
instalacja oświetleniowa;
instalacja siły.
Podstawowym założeniem projektowanej termomodernizacji budynku jest uzyskanie parametrów wymaganych dla przegród
zgodnie z wymogami warunków technicznych, które dla obiektów publicznych obowiązywać będą od 01.01.2019 r.

Zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 215/2014 niniejszy projekt
dotyczy kategorii interwencji 050 – Infrastruktura edukacyjna na potrzeby kształcenia i szkolenia
zawodowego oraz kształcenia osób dorosłych. Współczynnik dla obliczania wsparcia na cele związane ze
zmianami klimatu wynosi 0%.
Należy również wyjaśnić, w jaki sposób uwzględniono zagrożenia związane ze zmianą klimatu, kwestie
dotyczące przystosowania się do zmian klimatu i ich łagodzenia oraz odporność na klęski żywiołowe,
odpowiadając na następujące pytania:
 W jaki sposób oceniono rozmiar efektów zewnętrznych gazów cieplarnianych i kosztów zewnętrznych
węgla? Projekt zakłada znaczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię w wyniku
zaplanowanych prac budowlanych uwzględnionych w dokumentacji technicznej w zakresie
poprawy efektywności energetycznej.
 Jakie są koszty alternatywne gazów cieplarnianych i w jaki sposób włączono je do analizy
ekonomicznej?
 Nie dotyczy
 Czy rozważono alternatywne rozwiązanie dotyczące mniejszego zużycia węgla lub oparte na
źródłach odnawialnych?
Dla zadania przeprowadzono analizę możliwości racjonalnego wykorzystania pod względem
technicznym, ekonomicznym i środowiskowym odnawialnych i ekologicznych źródeł energii
dla projektowanej rozbudowy – opracowanie „Projektowana charakterystyka energetyczna
wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów
alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło” – element dokumentacji technicznej.
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Podjęto decyzję o zastosowania odzysku ciepła z wentylacji mechanicznej nawiewnowyciągowej.










Dodatkowo dla ograniczenia zapotrzebowania na energię przez obiekt, w oprawach
oświetleniowych zastosowane zostały energooszczędne oprawy LED
Dodatkowo w budynku „B” zaprojektowano nowe instalacje wewnętrzne:
instalacja kanalizacji sanitarnej;
instalacja wody użytkowej zimnej i ciepłej;
instalacja grzewcza i ciepła technologicznego;
instalacja sprężonego powietrza;
instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej;
instalacja klimatyzacji;
instalacja oświetleniowa;
instalacja siły.
Podstawowym założeniem projektowanej termomodernizacji budynku jest uzyskanie parametrów wymaganych dla
przegród zgodnie z wymogami warunków technicznych, które dla obiektów publicznych obowiązywać będą od
01.01.2019 r.



Czy w trakcie przygotowywania projektu przeprowadzono ocenę zagrożeń wynikających ze zmian
klimatycznych lub kontrolę podatności?
Poniżej przedstawiono istotne elementy klimatu i prognozę ich zmian.
Ocena ekspozycji na czynniki klimatyczne – w oparciu o scenariusze klimatyczne Polski w XXI:
Ekstremalny wzrost temperatury - przewiduje się jej podwyższenie, nie przewiduje się wzrostu
ekstremalnego. Największy wzrost temperatury powyżej 4,50C wystąpi w ostatnim trzydziestoleciu XXI, przy
czym na terenie woj. warmińsko-mazurskiego maksymalny wzrost temperatury nie jest prognozowany.
Ekstremalne opady deszczu - przewiduje się zmianę struktury opadów głównie w ciepłej porze roku opady
będą bardziej gwałtowne, krótkotrwałe, niszczycielskie powodujące coraz częściej gwałtowne powodzie.
Jednocześnie zanikać będą opady poniżej 1 mm/dobę;
W przypadku opadów intensywnych (>10 mm/dobę) należy liczyć się ze wzrostem ich częstotliwości we
wschodniej Polsce.
Burze, nagłe ataki mrozu połączone z obfitymi opadami śniegu, huragany - skutkami ocieplania się klimatu
będzie wzrost występowania groźnych zjawisk pogodowych.
Miejska wyspa ciepła (w tym upały) - projekt leży w obszarze, który już obecnie doświadcza wysokich
temperatur (miejska wyspa ciepła). Przewiduje się wydłużenie okresów bezopadowych. W przyszłości zmiany
te będą się nasilały, jeżeli nie zostaną podjęte żadne środki łagodzące.
Powodzie (przybrzeżne, rzeczne, miejskie) - charakterystyki opadowe wykazują wydłużenie okresów
bezopadowych, wzrost sumy opadów maksymalnych oraz skrócenie okresu zalegania pokrywy śnieżnej.
Opady będą bardziej gwałtowne, krótkotrwałe, niszczycielskie powodujące coraz częściej gwałtowne
powodzie i podtopienia. Najniższy punkt Olsztyna położony jest na wysokości 88m n.p.m, stąd obszar
projektu nie jest eksponowany na czynnik związany ze wzrostem poziomu wód w morzach (zagrożone są
tereny położone do 2,5m n.p.m).
Maksymalna prędkość wiatru - przewiduje się nasilenie zjawisk ekstremalnych (sztormy, huragany). Obszar
projektu nie zalicza się do eksponowanych na ten czynniki. W miastach prędkość wiatru jest zmniejszona
nawet do 50%, z uwagi na gęstą zabudowę.
Pożary - przewiduje się nasilenie zjawisk ekstremalnych jak burze, wyładowania atmosferyczne, pożary.
Obszar projektu nie zalicza się do eksponowanych na ten czynniki.
Niestabilność ziemi/ osuwiska - widoczne jest wydłużenie okresów bezopadowych prowadzących do
powstawania suszy, co powodować będzie obniżanie poziomu wód, osiadanie terenu, niestabilność ziemi.
Roczna suma opadów w obszarze projektu kształtuje się powyżej średniej w kraju. Scenariusze pogodowe
nie przewidują w tym rejonie szczególnego nasilenia okresów suchych. Jednocześnie charakterystyka
geologiczna nie wskazuje na zagrożenie związane z niestabilnością ziemi.
Zasolenie gleby - Inwestycja realizowana będzie w sąsiedztwie istniejących ulic, gdzie w trakcie eksploatacji
nastąpiło zasolenie przyległych gleb. Stosowanie środków chemicznych na drogach reguluje ustawa z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 880 ze zm.). Zgodnie z tą ustawą, na
ulicach, placach oraz drogach publicznych środki chemiczne mogą być stosowane tylko w sposób
nieszkodzący terenom zieleni oraz zadrzewieniom, przy czym wojewoda określa, w drodze rozporządzenia,
rodzaje środków, jakie mogą być używane oraz warunki ich stosowania. Związanym z ustawą aktem
wykonawczym jest Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i
warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz.
U. 2005 Nr 230 poz. 1960).
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Wilgotność - Wilgotność powietrza zależy m in. od oraz temperatury stąd prognoza zmian będzie analogiczna
jak dla temperatury, co omówiono powyżej.
Jakość powietrza - w związku z tendencją spadkową, do roku 2030 suma roczna stopniodni zmniejszy się o
ok. 4,5%, co z kolei może wpłynąć na spadek zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepło oraz obniżenie
emisji dwutlenku węgla. Tym samym jakość powietrza w obszarze projektu powinna ulec poprawie.











Czy w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i oceny oddziaływania na
środowisko uwzględniono kwestie związane ze zmianą klimatu oraz czy dane kwestie zostały
sprawdzone przez odpowiednie organy krajowe? Nie dotyczy
W jaki sposób kwestie klimatyczne zostały uwzględnione w analizie i rankingu odpowiednich
wariantów? Kwestie klimatyczne były poddane analizie przy identyfikacji możliwych do
realizacji wariantów realizacji projektu. Analiza polegała na doborze rozwiązań technicznych
pozwalających ograniczyć niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne.
W jaki sposób projekt odnosi się do strategii krajowej lub regionalnej w zakresie przystosowania się
do zmiany klimatu?
Projekt w sposób bezpośredni odnosi się do zapisów Polityki Klimatycznej P O L S K I Strategii redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2020 (dokument przyjęty
przez RM dnia 4.11.2003 r.). Celem strategicznym polityki klimatycznej jest „włączenie się
Polski do wysiłków społeczności międzynarodowej na rzecz ochrony klimatu globalnego
poprzez wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza w zakresie poprawy
wykorzystania energii, zwiększania zasobów leśnych i glebowych kraju, racjonalizacji
wykorzystania surowców i produktów przemysłu oraz racjonalizacji zagospodarowania
odpadów, w sposób zapewniający osiągnięcie maksymalnych, długoterminowych korzyści
gospodarczych, społecznych i politycznych”.
Czy projekt w połączeniu ze zmianą klimatu będzie miał jakikolwiek pozytywny lub negatywny
wpływ na otoczenie? Czy zmiana klimatu wpłynęła na lokalizację projektu?
Ograniczenie emisji CO2 oraz pyłów poprzez przyjęte rozwiązania z zakresu
termomodernizacji budynku, ma wyłącznie pozytywny wpływ na otoczenie.
W jaki sposób uwzględniono zmianę klimatu podczas opracowywania projektu i jego części
składowych np. w odniesieniu do sił zewnętrznych (np. obciążenie wiatrem, obciążenie śniegiem,
różnice temperatury) i oddziaływań (np. fale upałów, osuszanie, zagrożenie powodziowe, jak
również przedłużające się okresy suszy wpływające np. na właściwości gleby).
Biorąc pod uwagę możliwość wystąpienia anomalii pogodowych zastosowane materiały do
wykonania zaplanowanych prac budowlanych zostały dobrane tak, by cechowały się
wysoką odpornością w tym zakresie. Zastosowane izolacje mają działanie dwojakie, z jednej
strony chronią przez stratami ciepła zimą, natomiast latem chronią przed nadmiernym
wnikaniem ciepła do budynku.

2.3.5.3. Wpływ wybranego wariantu na siedliska i gatunki zamieszkujące tereny Natura 2000 i inne o znaczeniu
krajowym
Ustawa o ochronie przyrody zabrania podejmowania działań mogących w znaczący sposób pogorszyć stan
siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, a także w znaczący sposób wpłynąć negatywnie na gatunki,
dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 (istniejący i projektowany).
Planowany do realizacji projekt polegający na adaptacji budynku położonego na obszarze rewitalizacji na cele
społeczne, ze względu na swój charakter i miejsce realizacji w żaden sposób nie oddziałuje na siedliska i gatunki
zamieszkujące tereny NATURA 2000 w myśl dyrektywy Rady z dnia 21 maja 1992 r. nr 92/43/EWG w sprawie ochrony
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory oraz dyrektywy Rady z dnia 2 kwietnia 1979 r. nr 79/409/EWG w sprawie
ochrony dzikiego ptactwa.
Planowana inwestycja nie leży na obszarze objętym ochrona Natura 2000, ani w jego sąsiedztwie, tym samym nie wpływa
na ten obszar w żaden sposób niekorzystnie. Bezwzględny brak oddziaływania na inne formy ochrony przyrody, gdyż
realizacja przedsięwzięcia odbywać się będzie poza tego rodzaju obszarami.
Nie jest prawdopodobne aby przedsięwzięcie mogło znacząco negatywnie wpłynąć na gatunki roślin i zwierząt oraz siedliska
przyrodnicze, dla ochrony których wyznaczone zostały obszary Natura 2000. Dlatego ze względu na rodzaj i skalę inwestycji,
eksploatacja inwestycji nie będzie miała wpływu na te obszary, w tym na obszary Natura 2000.

Wyznaczone bądź planowane (potencjalne) obszary NATURA 2000 nie występują na terenie miasta i
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gminy Olsztyn. W pewnej odległości od zamierzonych w ramach Projektu inwestycji znajdują się
następujące obszary Natura 2000:
 Obszar specjalnej ochrony ptaków PLB280007 „Puszcza Napiwodzko-Ramucka” (ok. 10 km na
południe). Obszar ten zatwierdzony jako OSO 15.04.2004 r. liczy 116 604,69 ha powierzchni. Obejmuje
znaczną część dużego kompleksu leśnego (lesistość ok. 75%), leżącego na północny wschód od
Nidzicy, obejmując fragment powierzchni morenowej o bardzo urozmaiconej rzeźbie (deniwelacje do 5070 m, najwyższe wzniesienia do 220 m n.p.m.) oraz sandru o łagodniejszej lecz również pagórkowatej
rzeźbie. Największą część terenu odwadnia rzeka Omulew (dopływ Narwi), południowy skraj obszaru
należy do zlewni rzeki Orzyc, zaś północną i południowo-zachodnią część terenu odwadnia Łyna
(dopływ Pregoły), która płynie doliną wciętą na 30-40 m w otaczające ją wzgórza.
 Potencjalny specjalny obszar ochrony siedlisk PLH28-13 „Jonkowo - Warkały” (ok. 17 km na zachód).
Ten proponowany do włączenia w sieć Natura 2000 SOO zajmuje powierzchnię równą 226,5 ha i
stanowi położone na lokalnym wododziale torfowisko o mieszanym charakterze i genezie, z dominacją
torfowisk przejściowych i niskich zasilanych wodami spływającymi z sąsiedniej morenowej wysoczyzny.
Część obiektu zajmuje uniezależnione od zasilania gruntowego torfowisko wysokie porośnięte borem
bagiennym oraz zbiorowiskami zaroślowymi i leśnymi z dominacją brzozy. Na obszarze torfowiska
zachowały się dwa naturalne zbiorniki wodne - jeden uległ silnemu wypłyceniu i eutrofizacji, a drugi
zachował naturalny charakter i został zaklasyfikowany jako jezioro dystroficzne.
Nie jest nawet prawdopodobne, aby przedsięwzięcie mogło znacząco negatywnie wpłynąć na gatunki roślin i
zwierząt oraz siedliska przyrodnicze, dla ochrony których wyznaczone zostały obszary Natura 2000. Dlatego ze
względu na rodzaj i skalę przedsięwzięcia realizacja i eksploatacja inwestycji nie będzie miała wpływu na te
obszary, w tym na obszary Natura 2000.
Zaświadczenie uzyskane przez inwestora z organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura
2000 w pełni potwierdza powyższe stwierdzenia (załącznik do wniosku).
Projekt nie będzie oddziaływać niekorzystnie na środowisko regionu, w związku z tym, nie określono
działań kompensacyjnych.
2.3.5.4. Wpływ wybranego wariantu na efektywne i racjonalne wykorzystywanie zasobów naturalnych oraz
stosowanie rozwiązań przyjaznych środowisku

Poddanie przedmiotowego budynku modernizacji, która znajduje się w zakresie inwestycji ma wpływ
także na ograniczenie energochłonności budynku i przełoży się nie tylko na oszczędności związane z kosztem
ogrzania budynku, ale także na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Projekt przyczyni się tym
samym do oszczędności energii cieplnej niezbędnej do ogrzania budynku objętego projektem przez co
pozytywnie wpłynie na środowisko naturalne. Przedmiotowy projekt poprzez termoizolację budynku ma wpływ na
wzrost efektywności energetycznej budynku i ograniczenie szkodliwych emisji do atmosfery. W szczególności
zostaną zastosowane następujące rozwiązania wpływające na mniejsze zużycie materiałów:
1) zastosowanie do ocieplenia ścian zewnętrznych styropianu gr. 20cm o współczynniku "lambda"
(współczynnik przewodzenia ciepła) nie gorszym niż λ=0,038 [w/mK] - standardowy styropian ma współczynnik
"lambda" λ=0,044 [W/mK] i konieczne byłoby zastosowanie styropianu gr. 23-24cm
2) zastosowanie do ocieplenia podziemnych części ścian zewnętrznych polistyrenu ekstrudowanego gr. 16cm o
współczynniku "lambda" (współczynnik przewodzenia ciepła) nie gorszym niż λ=0,036 [W/mK] - standardowy
styropian wodoodporny do zastosowania pod ziemią ma współczynnik "lambda" λ=0,046 [W/mK] i konieczne
byłoby zastosowanie styropianu wodoodpornego gr. 20-21cm
3) zastosowanie (projekt wykonawczy) do ocieplenia stropodachu wełny mineralnej gr. 28cm o współczynniku
"lambda" (współczynnik przewodzenia ciepła) nie gorszym niż λ=0,038 [W/mK] - zastosowana pierwotnie w
projekcie budowlanym (do niedawna standardowa) wełna mineralna ma współczynnik "lambda" λ=0,041
[W/mK] i konieczne byłoby zastosowanie warstwy gr. 30cm
W zakresie inwestycji znajduje się także budowa zewnętrznej instalacji ciepłowniczej budynku „B” do istniejącego
kanału ciepłowniczego prowadzącego do wymiennikowni MPEC usytuowanej w budynku szkoły „C” - stara
instalacja znajduje się w złym stanie technicznym.
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Dodatkowo dla ograniczenia zapotrzebowania na energię przez obiekt, w oprawach oświetleniowych
zastosowane zostały energooszczędne źródła światła LED.
Działania w tym zakresie zgłoszone przez beneficjenta stanowią świadome i odpowiedzialne wyzwanie w
zakresie zmniejszenia kosztów operacyjnych, ale przede wszystkim istotnych korzyści dla środowiska
naturalnego związanych ze znacznym ograniczeniem emisji zanieczyszczeń do atmosfery, mających
wpływ na postępujące niekorzystne zjawiska klimatyczne.

2.4.

Analiza warunków brzegowych wybranego wariantu

2.4.1. Analiza warunków brzegowych zapisanych w RPO WiM i SzOOP
Warunki brzegowe wyboru operacji:
 adresowanie działań do specyfiki regionu i zdiagnozowanych potrzeb.
Realizacja projektu w pełni odpowiada specyfice regionu – jest komplementarna względem wszystkich 3
Inteligentnych Specjalizacji Województwa. Potrzeba realizacji przedsięwzięcia wynika z przeprowadzonej
diagnozy potrzeb. U podstaw polityki oświatowej państwa leży wzrost rozwoju gospodarczego kraju,
zapotrzebowanie na fachowców, robotników wykwalifikowanych po długim okresie zapaści szkolnictwa
zawodowego. Nowością od roku 2015 stało się wprowadzenie do oferty szkoły jako formy kształcenia
ustawicznego dla dorosłych Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych we wszystkich obszarach i kwalifikacjach, w
jakich kształci szkoła. Z analizy danych szkoły wynika, że forma ta cieszy się dużą popularnością wśród osób
dorosłych. Uczestnikami kursów są uczniowie, absolwenci szkoły, pracownicy firm i zakładów z Olsztyna i
regionu, studenci, osoby pracujące zawodowo w innych branżach. W roku szkolnym 2015 / 2016 na
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe przyjęto 99 słuchaczy. Do klas pierwszych technikum i zasadniczej szkoły
zawodowej 91 uczniów. Zainteresowanie osób dorosłych / słuchaczy kursami wynika z chęci uzupełniania
kwalifikacji, zmiany kwalifikacji lub uzyskania kwalifikacji. Zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje w
zawodach w roku szkolnym 2015 / 2016 na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych wyniosła 73%. Realizacja
zajęć na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych potwierdza potrzeby potencjalnych przyszłych fachowców co do
rozwijania kompetencji zawodowych, zapotrzebowanie rynku pracy na wykwalifikowanych pracowników oraz
rosnące zainteresowanie i świadomość kształcenia zawodowego.
W okresie wrzesień 2014 – październik 2016 w Zespole Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie
prowadzono diagnozę, której celem było w głównej mierze określenie potrzeb w zakresie modernizacji oferty
kształcenia zawodowego, tak aby było ono bardziej efektywne i lepiej odpowiadało potrzebom regionalnego rynku
pracy i potrzebom przedsiębiorców.
Badania wśród pracodawców dowodzą, że najbardziej pożądanymi umiejętnościami wśród specjalistów,
techników oraz wykształconych robotników są przede wszystkim umiejętności zawodowe oraz kompetencje
miękkie. Pracownicy powinni charakteryzować się wysokim stopniem umiejętności obsługi maszyn i urządzeń,
doświadczeniem zawodowym, uprawnieniami oraz certyfikatami eksperckimi. Obecne warunki panujące na rynku
pracy wskazują na zapotrzebowanie na wykwalifikowane osoby z wykształceniem technicznym. Wymogi
stawiane przez pracodawców względem absolwentów to przede wszystkim dobre przygotowanie merytoryczne,
umiejętność obsługi urządzeń i specjalistycznego sprzętu. Okazuje się także, iż czynnikiem zasadniczym dla
uzyskania zatrudnienia, w szczególności pracy najemnej, jest posiadanie wyuczonego zawodu – konkretnej
specjalizacji / kwalifikacji.
W dobie nieustannych zmian społecznych, gospodarczych, technicznych i technologicznych zmieniają się
wymagania pracodawców dotyczące kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz kompetencji społecznych
absolwentów kształcenia zawodowego. Oczekuje się, że szkoła umożliwi absolwentowi zdobycie kwalifikacji
podstawowych dla danego zawodu oraz wyposaży go w umiejętności stałego kształcenia się oraz elastyczność,
aby mógł się odnaleźć na zmieniającym się rynku pracy. Priorytetowym działaniem w zakresie dobrego
przygotowania pracownika do wejścia na rynek pracy jest prowadzenie kształcenia zawodowego, a w
szczególności kształcenia praktycznego w powiązaniu z pracodawcami. Szkoła i zakład pracy są uzupełniającymi
się miejscami zdobywania wiedzy. Z diagnozy wynika, iż w głównej mierze należy rozszerzyć/zmodernizować
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ofertę kształcenia pod kątem zmieniającego się rynku pracy - utworzenie nowych kierunków kształcenia, przy
jednoczesnym zachowaniu obecnych. Szkoła prowadziła z pracodawcami konsultacje pod kątem
zapotrzebowania na konkretne kwalifikacje biorąc pod uwagę tendencje na polskim i europejskim rynku pracy,
zwłaszcza w zakresie tzw. zawodów przyszłościowych. Przeprowadzona diagnoza pokazuje, że w zakresie
rozwoju kształcenia zawodowego powinny brać czynny udział obydwie strony, tzn. szkoła oraz pracodawcy. Jak
wynika z rozmów, to sami pracodawcy, powinni mieć większy wpływ na:
- organizację praktycznej nauki zawodu, praktyk, staży,
- uruchamianie nowych kierunków kształcenia,
- poszerzanie/zmianę kompetencji/kwalifikacji zawodowych nauczycieli,
- program nauczania przedmiotów zawodowych.
W latach 2015 – 2016 Zespół Szkół Mechaniczno – Energetycznych w Olsztynie występował do instytucji rynku
pracy: Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy oraz Miejskiej Rady Zatrudnienia przy
Miejskim Urzędzie Pracy w Olsztynie z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie poszerzenia istniejącej oferty
kształcenia zawodowego o następujące zawody:
d) technik chłodnictwa i klimatyzacji,
e) mechanik – monter maszyn i urządzeń,
f) ślusarz.
W roku 2016 szkoła na podstawie skierowanego wniosku otrzymała rekomendacje co do zasadności kontynuacji
kształcenia w obecnych zawodach, tj.
e) technik elektryk,
f) technik mechanik,
g) elektromechanik,
h) operator obrabiarek skrawających
oraz nowych zawodów, które były już opiniowane, tj.
d) technik chłodnictwa i klimatyzacji,
e) mechanik - monter maszyn i urządzeń oraz
f) ślusarz
Wnioski:
 istnieje podstawa do rozwoju kształcenia zawodowego,
 istnieją podstawy do dostosowania oferty edukacyjnej szkoły do potrzeb rynku pracy i rozwoju
gospodarki,
 istnieje potrzeba dostosowania wyposażenia szkoły w sprzęt, maszyny i urządzenia w sposób
odpowiadający nowoczesnym technologiom panującym w zakładach i przedsiębiorstwach (budynek „B”),
 istnieje podstawa do promowania i rozwijania szkolnictwa zawodowego.
W roku 2014 dyrektor szkoły zainicjował po raz pierwszy spotkanie z przedsiębiorcami współpracującymi ze
szkołą (głównie w zakresie praktyk zawodowych) do roku września 2014r., a także przedsiębiorcami
funkcjonującymi na lokalnym rynku pracy, z którymi współpraca szkoły dotąd nie miała miejsca. Mając na
względzie rozwój szkolnictwa zawodowego i podniesienie jakości pracy szkoły w tym zakresie rozpoczęto
rozmowy, spotkania i konsultacje, których celem było w głównej mierze określenie potrzeb w zakresie
modernizacji oferty kształcenia zawodowego szkoły, tak, aby było ono bardziej efektywne i lepiej odpowiadało
potrzebom regionalnego rynku pracy. W wyniku podjętych działań pracodawcy zaopiniowali pozytywnie zamiar
wprowadzenia nowych zawodów, przy czym inicjatorem i pomysłodawcą wprowadzenia do oferty kształcenia
zawodu technik chłodnictwa i klimatyzacji stała się firma Chłodnictwo – Klimatyzacja Przedsiębiorstwo Handlowo
– usługowe Beta – spółka z o.o. w Olsztynie, które jako pierwsze wyszło z inicjatywą podjęcia współpracy w
swojej, a nowej dla szkoły branży. Wyrażając pozytywną opinię na temat zamiaru wprowadzenia nowych
zawodów pracodawcy zadeklarowali jednocześnie nawiązanie współpracy na mocy podpisanego porozumienia w
zakresie wspierania szkoły w działaniach dydaktycznych dotyczących realizacji kształcenia w poszczególnych
zawodach.
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uzasadnienie inwestycji w infrastrukturę edukacyjną z odniesieniem do trendów
demograficznych w celu zrównoważenia kosztów i długoterminowej efektywności kosztowej.

Analizy przyszłego popytu na planowane kwalifikacje zawodowe w ramach Kwalifikacyjnych Kursów
Zawodowych, w tym prognozowanej liczby potencjalnych kandydatów mogących wziąć udział w kształceniu na
KKZ dokonano na podstawie badań danych demograficznych, źródło demografia.stat.gov.pl/baza/demografia.
Analizowano prognozę GUS dotyczącą miasta Olsztyna i mężczyzn w wieku 18 – 45 lat, w latach 2015 – 2050.
Wymienione dane statystyczne obrazuje wykres:
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GUS prognozuje w latach 2018 – 2023 spadek populacji mężczyzn zamieszkałych w Olsztynie w wieku 18 – 45
lat, o 1,83% co roku.
Analizując statystykę można wnioskować, że populacja mężczyzn zamieszkałych w Olsztynie będzie stopniowo
malała, ale również należy wziąć pod uwagę rosnącą świadomość społeczeństwa dotyczącą konieczności
kształcenia, dokształcania i ewentualnej zmiany zawodu, czyli konieczności kształcenia przez całe życie, czyli
kształcenia ustawicznego.
O wzrastającej świadomości społeczeństwa dotyczącej kształcenia ustawicznego świadczą wyniki naboru na
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w latach 2015/2016 i 2016/2017.
Poniżej zestawiono słuchaczy ze względu na rok urodzenia:
Urodzeni w latach
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Zakładając uruchomienie, dodatkowo obok istniejących kierunków kształcenia, nowych kierunków w
następujących zawodach: technik chłodnictwa i klimatyzacji, mechanik – monter maszyn i urządzeń, ślusarz
planowany nabór na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe kształtuje się zgodnie z poniższą tabelą, rozpoczęcie
kształcenia w nowych zawodach nastąpiłoby od roku szkolnego 2018/2019. Zakłada się mniejszy nabór
słuchaczy z uwagi na brak możliwości określenia stopnia zainteresowania kursami przez osoby dorosłe i brak
możliwości dokonania ścisłych założeń w tym zakresie. Dopuszcza się jednak zwiększoną rekrutację.
Prognoza rekrutacji:
Rok szkolny
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Interwencja skupi się na istniejącej infrastrukturze umożliwiającej szkolenia praktyczne
(warsztaty, laboratoria, itp.). Nowa infrastruktura służąca powyższym celom będzie wspierana
wyjątkowo w uzasadnionych przypadkach, kiedy nie będzie możliwości adaptacji lub
modernizacji istniejącej lub kiedy byłoby to nieefektywne kosztowo.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany modernizacji budynku „B” warsztatów Zespołu Szkół
Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie przy ul. Piłsudskiego 61 na działce nr 27/3 obr. 74 wraz z otoczeniem.
Modernizacja ma na celu stworzenie lepszych warunków funkcjonowania warsztatów w oparciu o współczesne
maszyny i technologie, dające absolwentom kwalifikacyjnych kursów zawodowych szanse na znalezienie pracy w
swoim zawodzie. Głównym założeniem jest powiązanie programu szkolnego i nauki zawodów technicznych z
realiami świata współczesnej techniki i przygotowanie absolwentów średniej szkoły technicznej do znalezienia
sobie miejsca pracy w nowoczesnych zakładach produkcyjnych lub ewentualnie kontynuowania nauki na
wyższych uczelniach.


Wszelkie inwestycje realizowane w ramach niniejszego Poddziałania muszą uwzględniać
konieczność dostosowania wspartej infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób
niepełnosprawnych oraz uwzględniać założenia wynikające z koncepcji uniwersalnego
projektowania.

Modernizowany budynek „B” projektowany jest bez barier dla osób niepełnosprawnych. Użytkownikami budynku
są głównie osoby pełnosprawne, jednakże cały budynek jest dostępny dla osób z różnymi
niepełnosprawnościami. Zastosowane rozwiązania projektowe zapewnią realizację zasady równości szans i
niedyskryminacji osób, niezależnie od ich stopnia niepełnosprawności.
Budynek „B” dostępny jest z poziomu terenu, bez barier dla osób niepełnosprawnych:
- przez wejście główne z poziomu terenu z placu manewrowego między budynkami „A” i „B”.
Szerokie korytarze, brak różnic w poziomie posadzki w całym budynku, drzwi bez progów oraz prosty i czytelny
układ komunikacji ułatwiający orientację, pozwalają na dostęp osobom z niepełnosprawnościami do każdego
miejsca w budynku, bez pomocy innych osób.
Rozwiązania kolorystyczne i fakturowe na posadzkach, w szczególności w ciągach komunikacyjnych, ułatwią
poruszanie się osobom z dysfunkcjami wzroku. Zastosowane będą drzwi w kontrastowym kolorze dobrze
widocznym na tle ścian. Wszelkie oznaczenia (np. toalet) będą wykonane w formie kontrastowych piktogramów,
umieszczonych w taki sposób, by były one czytelne dla osób niedowidzących, niskich, poruszających się na
wózkach. Numeracje pomieszczeń będą odpowiednio zwiększone i wykonane w formie wypukłej. Bezpośrednio
przy wejściu zostaną umieszczone plany budynku w wersji dotykowej.
Przewidziana jest toaleta dla osób niepełnosprawnych, dostępna z głównej komunikacji, z odpowiednim
wyposażeniem i uchwytami, pozwalające na swobodne poruszanie się osób na wózku.
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2.4.2. Analiza pozostałych warunków określonych w kryteriach wyboru.
9.3.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego.
opis
KRYTERIA FORMALNE OGÓLNE (OBLIGATORYJNE)
1. Kwalifikowanie się projektu w Projekt wpisuje się w założenia określone w SZOOP i regulaminie, a przyjęte
ramach
danego
działania
/ założenia projektu kwalifikują go do wsparcia w ramach konkursu, w ramach
poddziałania zgodnie z zapisami którego został on złożony, w szczególności projekt mieści się w katalogu
SZOOP i regulaminu
możliwych do realizacji typów projektów w danym działaniu, wskazanych w
regulaminie konkursu. TAK - warunek spełniony.
2.Niepodleganie
wykluczeniu
z Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania,
możliwości
ubiegania
się
o w tym wykluczeniu, o którym mowa w:
dofinansowanie ze środków UE na - ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
podstawie odrębnych przepisów
- ustawie z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej;
- ustawą z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Kryterium weryfikowane na
podstawie oświadczenia wnioskodawcy. TAK - warunek spełniony.
3. Wartość projektu oraz poziom Wartość projektu i jego poziom dofinansowania są zgodne z minimalną i
dofinansowania projektu.
maksymalną wartością projektu oraz minimalnym i maksymalnym poziomem
dofinansowania obowiązującymi dla
działania/poddziałania/typu projektu
określonego w SZOOP i regulaminie konkursu. TAK - warunek spełniony.
4.
Spełnienie
wymogów
w Nie dotyczy.
odniesieniu
do
projektu
partnerskiego.
5. Uprawnienia podmiotu do Forma prawna Wnioskodawcy zgodna z typem beneficjentów wskazanym w
ubiegania się o dofinansowanie.
SZOOP i regulaminie konkursu. TAK - warunek spełniony.
6. Obszar realizacji projektu.
Wskazany we wniosku obszar realizacji projektu jest zgodny ze wskazanym w
SZOOP i regulaminie. TAK - warunek spełniony.
kryterium

KRYTERIA MERYTORYCZNE SPECYFICZNE (OBLIGATORYJNE)*
Lp.
1.

2
3

4

Nazwa kryterium

Opis kryterium

Projekt zakłada
komplementarne i
zintegrowane inwestycje w
infrastrukturę służącą do
szkoleń zawodowych i
uczenia się przez całe życie

TAK. Projekt swym zakresem dotyczy wsparcia infrastruktury służącej
do szkoleń zawodowych i uczenia się przez całe życie

Diagnoza potrzeb i analiza TAK. Zgodnie z informacją przedstawioną w diagnozie będącej
popytu na ofertę kształcenia
załącznikiem do wniosku o dofinansowanie.
Podniesienie jakości bazy
techno-dydaktyczne
infrastruktury służącej do
szkoleń zawodowych i
uczenia się przez całe życie
Trwałość finansowa inwestycji
i zdolność do jej
funkcjonowania w
przyszłości (po zakończeniu
finansowania środkami
zewnętrznymi)

TAK. Uzasadnienie stanowi zakres rzeczowy projektu określony w
studium oraz w załączniku nr 5 wniosku.

TAK. Zgodnie z informacją przedstawioną w rozdziale 2.3.1 oraz 3
studium
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5

6

Zgodność projektu z celami
Pi 10 iv i/lub 10 iii osi 2 Kadry
dla
gospodarki RPO WiM 20142020

TAK. Zgodnie z informacją przedstawioną w rozdziale 2.3.1 studium.
Realizowany projekt jest spójny z celami działania 2.4 Rozwój
kształcenia i szkolenia zawodowego, celem tematycznym 10Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez
rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, celem szczegółowym
– zwiększeniem zatrudnialności uczniów szkół i placówek
prowadzących kształcenie zawodowe, w szczególności poprzez
poprawę jakości kształcenia zawodowego

Współpraca pomiędzy
szkołami zawodowymi/
placówkami prowadzącymi
szkolenia zawodowe
(kształcenie), a
pracodawcami/organizacjami
pracodawców

TAK. Zgodnie z informacją przedstawioną w diagnozie będącej
załącznikiem do wniosku o dofinansowanie oraz rozdziale 2.5.5
studium.

7

Uzasadnienie budowy nowej
infrastruktury (o ile dotyczy)

8

Dostępność dla osób
niepełnosprawnych
oraz
Tak. Zgodnie z informacją przedstawioną w rozdziale 2.6.2 studium
zgodność
z
koncepcją
uniwersalnego projektowania.

Nie dotyczy

Informacje na temat kryteriów merytorycznych zostały zawarte także w rozdziale 2.1.1 studium
wykonalności.
Lp.

Kryterium

Wariant 1: wybrany
Pkt
Uzasadnienie

KRYTERIA MERYTORYCZNE OGÓLNE (OBLIGATORYJNE)
1

Możliwość uzyskania dofinansowania przez
projekt.
Zgodność projektu z zasadą równości szans
kobiet i mężczyzn.

TAK 1
TAK 1
TAK 1

7

Zgodność projektu z zasadą równości szans i
niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami.
Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi Unii
Europejskiej – zrównoważony rozwój.
Zamówienia publiczne i
konkurencyjność.
Pomoc publiczna i pomoc
de minimis.
Wykonalność techniczna.

8

Trwałość projektu.

TAK 1

2
3
4
5
6

TAK -1
TAK -1
NIE - 0
TAK 1

Zgodnie z SzOOP projekt wpisuje się w typy możliwych do realizacji
projektów – rozdz. 1.2 sw.
Neutralny wpływ projektu na zasadę równości szans kobiet i
mężczyzn w dostępie do infrastruktury w tym wariancie realizacyjnym.
– rozdz. 2.6.1 sw
Pozytywny wpływ projektu, gdyż projekt przewiduje rozwiązania dla
osób z niepełno sprawnościami – rozdz. 2.6.2 sw
Zakres projektu w tym wariancie oddziałuje pozytywnie na środowisko
– rozdz. 2.3 sw
Wybór wykonawcy prac budowlanych oparty o prawo zamówień
publicznych – rozdz. 2.3.4 sw
Projekt nie podlega pomocy publicznej – rozdz. 3.1.3 sw
Wariant rozwiązuje wszystkie zgłoszone problemy i ma wpływ na
realizację celów wyznaczonych w projekcie w pełnym zakresie.
Realizacja projektu w tym wariancie ma zdecydowanie szerszy
wymiar społeczny, techniczny i środowiskowy – rozdz. 2 sw.
Wnioskodawca posiada potencjał instytucjonalny, Gmina Olsztyn ma
określoną strukturę organizacyjną, z jasno określonymi procedurami,
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9

Wskaźniki.

TAK 1

podziałem obowiązków, odpowiedzialności i przyznanymi
uprawnieniami.
Wnioskodawca posiada odpowiednią i wykwalifikowaną kadrę, z
doświadczeniem w realizacji projektów współfinansowanych. Posiada
także potencjał finansowy do realizacji projektu – wykazany w
rozdziale 3 studium.
Możliwy jest wybór wskaźników produktów i rezultatów odnoszących
się do zakresu projektu w zakresie przedstawionym w treści studium
– rozdz. 1.2 sw.

KRYTERIA MERYTORYCZNE PUNKTOWE
1

2

Średni koszt wsparcia 1 obiektu
infrastruktury szkolenia zawodowego i uczenia się
przez całe życie.
Ocenie podlega średni koszt wsparcia 1 obiektu
infrastruktury szkolenia zawodowego i uczenia się
przez całe życie (obiektu
budowlanego rozumianego jako budynek zgodnie
z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane)
licząc średni koszt jednostkowy uzyskania 1
jednostki wskaźnika produktu w projekcie w
porównaniu do średniego kosztu jednostkowego
oszacowanego przez Instytucję Zarządzającą. Średni
koszt wykorzystany do wyliczenia wartości
wskaźnika wynosi 3,59 mln zł i stanowi punkt
odniesienia podczas oceny projektów w tym kryterium.
W ramach kryterium można przyznać następujące
punkty:
• Efektywność kosztowa na poziomie poniżej 75%
średniego kosztu (poniżej 2,69 ml zł włącznie) – 10 pkt
• Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub
równym 75% i niższym niż 100% średniego kosztu
(wyższym lub równym 2,69 mln zł i niższym niż 3,59
mln zł) – 6 pkt
• Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub
równym 100% i niższym niż 125% średniego kosztu
(wyższym lub równym 3,59 mln zł i niższym niż 4,48
mln zł) – 2 pkt
• Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub
równym 125% średniego kosztu (wyższym lub równym
4,48mln zł) – 0 pkt.
Efektywność kosztowa
Ocenie podlega efektywność kosztowa planowanego
projektu
mierzona
jako
szacowana
liczba
użytkowników wspartej infrastruktury edukacyjnej w
stosunku do całkowitych nakładów na realizację
projektu. Ocena dokonywana będzie porównawczo, wg
następującego wzoru:

0

Wydatki kwalifikowane projektu zamykają się w kwocie 5 739 376,90.
Wnioskowany poziom dofinansowania to 82,99%, co daje kwotę
wsparcia w wysokości 4 769 100,77

Efektywność kosztowa wynosi 71 832,46 zł
Nakłady całkowite - 5 746 596,90
Liczba użytkowników - 80
OCENIA IOK

(Ek0 x 5)/Ekn
Gdzie:
Ek0 = Poziom wskaźnika obliczony dla ocenianego
wniosku o dofinansowanie
Ekn = Poziom wskaźnika obliczonego dla wniosku
(złożonego w tym samym konkursie) o najwyższym
poziomie wskaźnika.
3

Współpraca podmiotów prowadzących kształcenie
zawodowe i ustawiczne z pracodawcami lub szkołami

6

ZSM-E posiada podpisanych od 2014 roku łącznie 16 porozumień o
współpracy z pracodawcami, którzy zostali dokładnie wskazani w
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wyższymi
Ocenie podlegać będzie, zadeklarowana przez
Wnioskodawcę liczba podpisanych porozumień
(m.in. w zakresie udziału pracodawców/
przedsiębiorców w procesie nauczania i
egzaminowana) lub umów o współpracy pomiędzy
szkołami i placówkami kształcenia zawodowego
a pracodawcami lub szkołami wyższymi.

załączonym do wniosku dokumencie pt. „DIAGNOZA POTRZEB
EDUKACJI ZAWODOWEJ
W ZESPOLE SZKÓŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNYCH IM.
TADEUSZA KOŚCIUSZKI W OLSZTYNIE”.
Z powyższego dokumentu wynika także ilość porozumień zawartych
przez placówkę ze szkołami wyższymi. Na chwilę obecną szkoła
posiada 4 porozumienia o współpracy ze szkołami wyższymi.
Zakres współpracy zarówno poszczególnych pracodawców jak
uczelni wyższych został przedstawiony w ww. dokumencie
będącym załącznikiem nr 41 do wniosku o dofinansowanie.

Pracodawcy:
1 porozumienie – 0 pkt
2 porozumienia – 1 pkt
3-4 porozumienia – 2 pkt
5 porozumień i powyżej – 3 pkt

4

Szkoły wyższe:
1 porozumienie – 1 pkt
2-3 porozumienia – 2 pkt
4 porozumienia i powyżej – 3 pkt
Projekt wykazuje wpływ na rozwój
więcej niż jednej inteligentnej
specjalizacji województwa warmińsko- mazurskiego
Przedmiotem oceny jest opisany w studium
wykonalności zakładany wpływ planowanego
przedsięwzięcia na więcej niż jedną inteligentną
specjalizację województwa warmińsko-mazurskiego
zidentyfikowaną w Strategii rozwoju społecznogospodarczego województwa warmińsko- mazurskiego
do roku 2025. Wpływ na rozwój
inteligentnej specjalizacji należy rozumieć w sposób
tożsamy jak w przypadku kryterium nr 2
merytorycznego specyficznego obligatoryjnego.
• wpływ na rozwój maksymalnie jednej inteligentnej
specjalizacji – 0 pkt
• wpływ na rozwój 2 inteligentnych specjalizacji – 4 pkt
• wpływ na rozwój 3 inteligentnych specjalizacji – 6
pkt

6

Projekt w tym wariancie ma wpływ na wszystkie 3 inteligentne
specjalizacje zgodnie z opisem w rozdziale 2.5.2 studium
wykonalności
Zgodnie z „Badaniem potencjału innowacyjnego i rozwojowego
przedsiębiorstw funkcjonujących w obszarze inteligentnych
specjalizacji województwa warmińsko – mazurskiego” inteligentne
specjalizacje: Ekonomia wody, Żywność wysokiej jakości oraz
Drewno i meblarstwo, w latach 2015-2020 powinny stać się głównym
elementem budowania przewagi konkurencyjnej województwa
warmińsko-mazurskiego. Trzy wymienione sektory: Ekonomia wody,
Żywność wysokiej jakości oraz Drewno i meblarstwo, są
potencjalnymi miejscami realizacji zadań zawodowych słuchaczy KKZ
Ekonomia wody:
- budowa linii elektroenergetycznych dostarczających energię
elektryczną z elektrowni wodnych,
- budowa osprzętu elektrycznego (generatory energii elektrycznej dla
przemysłu stoczniowego),
- realizacja zadań związanych z utrzymaniem i eksploatacją
infrastruktury elektroenergetycznej opartej na elektrowniach wodnych,
- prace związane z wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją energii
elektrycznej pozyskanej z odnawialnych źródeł energii,
- budowa maszyn i linii technologicznych dla przemysłu spożywczego
wyłącznie w zakresie napojów,
- usługi ślusarskie dla przemysłu stoczniowego,
- montaż i eksploatacja urządzeń chłodniczych służących
przetwarzaniu i konserwowaniu ryb,
- wsparcie technologiczne przy budowie jachtów i łodzi,
- realizacja zadań związanych z utrzymaniem ruchu w zakładach.
Żywność wysokiej jakości:
- budowa, montaż i konserwacja maszyn i linii technologicznych
wykorzystywanych w przemyśle rolniczym,
- obsługa nowoczesnych maszyn i urządzeń produkcyjnych,
- realizacja zadań związanych z utrzymaniem ruchu i stałą
modernizacją linii produkcyjnych,
- budowa, montaż i konserwacja maszyn i linii technologicznych
wykorzystywanych w przemyśle spożywczym,
- montaż i eksploatacja urządzeń chłodniczych służących utrzymaniu
wysokiej jakości żywności,
- produkcja maszyn i linii produkcyjnych do przetwórstwa rolno –
spożywczego.
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Drewno i meblarstwo
- produkcja i montaż maszyn oraz linii produkcyjnych i
technologicznych na potrzeby przemysłu meblarskiego (pilarki, traki,
prasy, szlifierki, suszarnie, strugarki),
- obsługa i programowanie maszyn CNC do obróbki drewna,
- produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej,
- produkcji akcesoriów meblowych metalowych (okucia, prowadnice,
zawiasy, wieszaki, kółka),
- produkcja, montaż i naprawa zamków do drzwi i okien,
- wykonawstwo i montaż systemów antywłamaniowych w oknach i
drzwiach.
5

2

Podniesienie jakości infrastruktury
mającej wpływ na proces edukacyjny
Ocenie podlegać będzie wpływ powstałej w ramach
projektu infrastruktury na kompleksowość i jakość
procesu edukacyjnego.
W ramach kryterium można przyznać następujące
punkty:
− Wyposażenie obiektów w nowoczesny sprzęt,
materiały, narzędzia i technologie ułatwiające edukację
zawodu (projektory multimedialne, komputery,
urządzenia interaktywne nie są tu wliczane) w więcej
niż 50% pracowni szkolnych/warsztatów szkolnych
objętych wsparciem w ramach projektu – 2 pkt
− Wdrożenie rozwiązań w infrastrukturze ułatwiające
stosowanie podejścia zindywidualizowanego do
uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych2 – 2
pkt
− Przygotowanie lub dostosowanie infrastruktury pod
kątem programu nauczania i organizacji kształcenia
praktycznego w miejscu pracy i pracowniach szkolnych
/ warsztatach szkolnych pod potrzeby pracodawcy / we
współpracy z pracodawcami – 2 pkt

6

W wybranym wariancie zapewniono w pełnym stopniu podniesienie
jakości infrastruktury na proces dydaktyczny w sposób określony w
kryterium.
W ramach projektu zaplanowano szeroką gamę nowoczesnego
sprzętu i pomocy dydaktycznych, które usprawniają proces
edukacyjny.
Wdrożono rozwiązanie w infrastrukturze ułatwiające stosowanie
podejścia zindywidualizowanego do uczniów o specjalnych
potrzebach edukacyjnych. Wdrożono rozwiązanie w infrastrukturze
ułatwiające stosowanie podejścia zindywidualizowanego do
słuchaczy o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Rozkład
pomieszczeń edukacyjnych w budynku warsztatów szkolnych został
zaplanowany w taki sposób, aby możliwa była realizacja zajęć
praktycznych w grupach 6-osobowych pod opieką nauczyciela. W
halach warsztatowych została zaplanowana taka liczba stanowisk
pracy (stanowisk komputerowych, maszyn, stanowisk do obróbki
metalu i wykonywania prac z zakresu montażu instalacji
elektrycznych), aby każdy kursant miał możliwość indywidualnej
pracy w tempie zgodnym z własnymi potrzebami i możliwościami
edukacyjnymi. Taka forma organizacji zajęć umożliwia indywidualne
podejście nauczyciela do każdego słuchacza KKZ, różnicowania
stopnia trudności zadań wykonywanych przez kursantów zwłaszcza
tych o specjalnych potrzebach edukacyjnych, aby umożliwiały one
osiągnięcie sukcesu, a z drugiej strony nie były poniżej jego
możliwości i nie powodowały obniżenia motywacji do radzenia sobie z
wyzwaniami. Poza tym stanowiska pracy umiejscowione są w taki
sposób, aby słuchacze mogli korzystać ze swojej wiedzy i
umiejętności, porównywać efekty własnej pracy i uczyć się od siebie
nawzajem. Taki sposób realizacji zajęć zwiększa efektywność
procesu uczenia się i pozwala dostosować kryteria oceniania w ten
sposób, aby wszyscy słuchacze mieli szansę osiągnąć sukces. W
konsekwencji będzie to owocowało podejmowaniem dalszych zadań i
motywacją do dalszej wytężonej pracy zwłaszcza potrzebnej w
przypadku kursantów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Wśród słuchaczy kursów zawodowych prowadzonych przez szkołę są
również tacy, którzy wymagają stworzenia szczególnych warunków
nauki. Chodzi tu przede wszystkim o osoby zdolne czy z różnymi
dysfunkcjami. Nowoczesna baza dydaktyczna z dużą ilością sal
wyposażoną w indywidualne stanowiska pracy pozwoli na
zindywidualizowanie procesu dydaktycznego, możliwe będzie
rozwijanie pasji i zainteresowań osób zdolnych oraz zwiększanie
szans edukacyjnych osób z dysfunkcjami. Efekty takie można
osiągnąć poprzez organizację zajęć kompensacyjno-wyrównawczych
i kół zainteresowań. Ponadto część kursantów pochodzi z terenów
popegeerowskich, obszarów zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Nowoczesna baza techno dydaktyczna warsztatów szkolnych pozwoli
im zdobyć kompetencje TIK (nowoczesny sprzęt komputerowy) oraz

specjalne potrzeby edukacyjne – potrzeby, które w procesie rozwoju dzieci i młodzieży wynikają z:
a) zaburzeń (np. rozwojowych, obniżonych możliwości intelektualnych, wad wymowy);
b) niepełnosprawności (np. upośledzenie umysłowe, niewidzenie i słabe widzenie, niesłyszenie i słabe słyszenie, afazja,
niepełnosprawność ruchowa, całościowe zaburzenie rozwojowe ze spektrum autyzmu, w tym zespół Aspergera, niepełnosprawności
sprzężone);
c) choroby przewlekłej;
d) niedostosowania społecznego albo zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
e) zaburzeń w funkcjonowaniu emocjonalno–społecznym, powstających m. in. w wyniku sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
f) trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z
wcześniejszym kształceniem za granicą;
g) specyﬁcznych trudności w uczeniu się, w tym niepowodzeń edukacyjnych;
h) szczególnych uzdolnień w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych, języków obcych,
przedsiębiorczości oraz przedmiotów zawodowych;
i) zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami
środowiskowymi;
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kwalifikacje zawodowe cenione na lokalnym rynku pracy i znacząco
zwiększy ich szanse na podjęcie pracy.
Projekt zakłada także dostęp do infrastruktury dla osób z
niepełnosprawnościami. Infrastruktura zaprojektowana została
zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania.
Infrastruktura i wyposażenie warsztatów szkolnych zostało
zaplanowane w taki sposób, aby warunki kształcenia zawodowego
odzwierciedlały rzeczywiste warunki pracy w zakładach
przemysłowych. Maszyny do obróbki metalu konwencjonalne i CNC,
elektronarzędzia, sprzęt kontrolno-pomiarowy oraz zastosowane
rozwiązania technologiczne i oprogramowanie komputerowe
uwzględniają postęp techniczny i najnowsze rozwiązania stosowane
w branżach zawodowych, w których kształci szkoła. Wyposażenie hal
warsztatowych jest zgodne z zalecanymi warunkami kształcenia w
zawodach wynikającymi z podstaw programowych kształcenia w
zawodach oraz z opisem rekomendowanego wyposażenia pracowni
i warsztatów szkolnych, opracowanym w 2013 r. w ramach projektu
systemowego POKL „Doskonalenie podstaw programowych kluczem
do modernizacji kształcenia zawodowego” umieszczonym na stronie
o Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.
Zostało także pozytywnie zaopiniowane przez lokalnych
pracodawców prowadzących działalność przemysłową w branży
mechanicznej elektrycznej i chłodniczej.
Dodatkowo
nowoczesna
infrastruktura
i zorganizowanie
indywidualnych miejsc pracy dla użytkowników hal warsztatowych
pozwala na utworzenie ośrodka egzaminacyjnego dla zawodów, w
których kształci szkoła. Umożliwi to realizację egzaminów
potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla słuchaczy
kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

6

Poziom wkładu własnego Ocenie podlega
zadeklarowany przez Wnioskodawcę (i partnerów jeśli
dotyczy) poziom wkładu własnego, wg następującej
punktacji:
− do 15 % - 0 pkt
− pow. 15-16 % - 1 pkt
− pow. 16-17 % -2 pkt
− pow. 17 % - 3 pkt

3

Beneficjent zdecydował o zwiększeniu wkładu własnego do poziomu
powyżej 17% (17,01%).

7

Gotowość projektu do realizacji
Kryterium punktuje projekty gotowe do realizacji, tj.:
0 pkt – gdy brak gotowości ,
2 pkt – gdy projekt posiada pozwolenia/ zgłoszenia na
budowę,
3 pkt – gdy projekt ma ogłoszone postępowania
przetargowe/ upublicznione zaproszenie do składania
ofert (w trybie konkurencyjnym),
4 pkt – gdy projekt ma wybranego wykonawcę robót
budowlanych i jest gotowy do realizacji, lub nie
wymaga żadnych pozwoleń i jest gotowy do realizacji .
Punkty w ramach kryterium nie sumują się.
Wpływ na rozwiązanie wszystkich zdiagnozowanych
problemów kluczowych interesariuszy
Weryfikowane będzie rozwiązanie przez projekt
wszystkich naglących problemów kluczowych
interesariuszy.
W ramach kryterium można przyznać następujące
punkty:
− projekt przyczynia się do rozwiązania wybranych
problemów kluczowych interesariuszy w obszarze
objętym projektem - 0 pkt
− projekt przyczynia się do rozwiązania wszystkich
zdiagnozowanych
problemów
kluczowych
interesariuszy w obszarze objętym projektem – 1 pkt
Realizacja kilku komplementarnych celów
Weryfikowane będzie realizowanie przez projekt
kilku różnych, ale uzupełniających się celów
wynikających z analizy sytuacji problemowej.

2

Na zakres prac objętych projektem beneficjent posiada pozwolenie na
budowę oraz zgłoszenie budowy z dnia 31.10.2016 r. oraz
zaświadczenie organu o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia z dnia
02.11.2016 r.
.

1

Zakres wariantu ma wpływ na rozwiązanie wszystkich
zdiagnozowanych problemów kluczowych interesariuszy. (punkt 1.1
studium)

1

Realizując zakres przedmiotowy wariantu nastąpi realizacja kilku
kluczowych różnych celów projektu określonych w rozdziale 1.2
studium.

8

9

W ramach kryterium można przyznać następujące
punkty:
− projekt realizuje jeden cel - 0 pkt
− projekt realizuje kilka uzupełniających się celów
wymagających odrębnych działań – 1 pkt
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KRYTERIA OGÓLNE MERYTORYCZNE PREMIUJĄCE
1

Zgodność projektu z zasadami horyzontalnymi
wynikającymi z RPO WiM 2014-2020.

1

Projekt wykorzystuje nowoczesne technologie informacyjno –
komunikacyjne (TIK) zgodnie z informacją zamieszczoną w studium
(rozdz. 2.5.3).;

1

Wnioskodawca zapewnił komunikację z interesariuszami –
mieszkańcami zgodnie z informacją zamieszczoną w studium (rozdz.
2.5.5).

3

Wnioskodawca płaci podatki na terenie województwa warmińsko –
mazurskiego (4 podatki – zgodnie z załącznikiem do wniosku o
dofinansowanie - oświadczeniem Nr 21)

1

2

- efektywne i racjonalne wykorzystywanie zasobów
naturalnych oraz stosowanie rozwiązań przyjaznych środowisku –
prace
termo
modernizacyjne
zapewniające
efektywność
energetyczną oraz wymierne korzyści dla środowiska, w
szczególności zostaną zastosowane następujące rozwiązania
wpływające na mniejsze zużycie materiałów:
1) zastosowanie do ocieplenia ścian zewnętrznych styropianu gr.
20cm o współczynniku "lambda" (współczynnik przewodzenia ciepła)
nie gorszym niż λ=0,038 [w/mK] - standardowy styropian ma
współczynnik "lambda" λ=0,044 [W/mK] i konieczne byłoby
zastosowanie styropianu gr. 23-24cm
2) zastosowanie do ocieplenia podziemnych części ścian
zewnętrznych polistyrenu ekstrudowanego gr. 16cm o współczynniku
"lambda" (współczynnik przewodzenia ciepła) nie gorszym niż
λ=0,036 [W/mK] - standardowy styropian wodoodporny do
zastosowania pod ziemią ma współczynnik "lambda" λ=0,046 [W/mK]
i konieczne byłoby zastosowanie styropianu wodoodpornego gr. 2021cm
3) zastosowanie (projekt wykonawczy) do ocieplenia stropodachu
wełny mineralnej gr. 28cm o współczynniku "lambda"
(współczynnik przewodzenia ciepła) nie gorszym niż λ=0,038 [W/mK]
- zastosowana pierwotnie w projekcie budowlanym (do niedawna
standardowa) wełna mineralna ma współczynnik "lambda" λ=0,041
[W/mK] i konieczne byłoby zastosowanie warstwy gr. 30cm

1

Beneficjent przewiduje stosowanie klauzul społecznych przy
wyłanianiu wykonawców.

5

Projekt stanowi uzupełnienie projektu nr RPWM.02.04.01-28-0072/16
„Szkoła z przyszłością”, którego beneficjentem ostatecznym jest
Zespół Szkół Mechaniczno – Energetycznych w Olsztynie. W ramach
projektu przeprowadzone zostaną kursy spawalnicze, praktyki
zawodowe w przedsiębiorstwach oraz zajęcia dodatkowe z zakresu
doradztwa edukacyjno - zawodowego, a także organizacja spotkań z
pracodawcami. Projekt został wybrany do realizacji w ramach
konkursu RPWM.02.04.01-IZ.00-28-006/16. Wartość 457 120,80 zł,
dofinansowanie 411 406,80 zł.
Gmina Olsztyn złożyła także do konkursu RPWM.02.04.01-IZ.00-2801/15 wniosek dla projektu „Podniesienie jakości szkolnictwa
zawodowego w Zespole Szkół Mechaniczno-Energetycznych im. T.
Kościuszki w Olsztynie” (typ I model III – doposażenie przy
jednoczesnym wprowadzeniu nowych zawodów na użytek
specyficznych zdiagnozowanych potrzeb firm z regionu (szczególnie
w obszarach inteligentnych specjalizacji) oraz doskonalenie
umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia
zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu), ale nie
otrzymała dofinansowania. Planuje się ponowić aplikowanie o środki
w najbliższym naborze poddziałania 2.4.1

2

Projekt jest końcowym elementem wypełniającym ostatnią lukę w
istniejącej infrastrukturze. Stanowi kompleksowe podejście, by
zapewnić właściwe warunki do rozwoju kierunków kształcenia,
zapewniając przy tym atrakcyjność oferty. Pozostałe szkoły
zawodowe w Olsztynie dotychczas zostały zmodernizowane i
doposażone (ZSG-S, ZSB, ZSS, ZSE) i przedmiotowa inwestycja jest
końcowym elementem wypełniającym lukę w infrastrukturze szkół
zawodowych na terenie Olsztyna.

Komplementarność projektu

1

Projekt wykorzystuje produkty i rezultaty innego projektu z których
korzystają użytkownicy infrastruktury planowanej do wsparcia.
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Przedmiotowe kryterium potwierdza zrealizowany projekt pt. „Szkoła z
przyszłością” w Zespole Szkół Mechaniczno-Energetycznych w
Olsztynie, którego realizacja zakończyła się w czerwcu 2015 roku.
Głównym celem projektu było zwiększenie atrakcyjności oraz
konkurencyjności absolwentów ZSM-E na lokalnym rynku pracy
poprzez współpracę z przedsiębiorcami w zakresie organizacji
praktyk zawodowych oraz wyposażenie uczniów w kompetencje
cenione przez pracodawców. Wsparciem w ramach projektu zostało
objętych 42 uczniów szkoły, którzy ukończyli kursy spawania metodą
TIG/MAG oraz obsługi programu AUTO CAD3D, powszechnie
stosowanego do wykonywania dokumentacji technicznych. Ponadto
wszyscy uczniowie uczestniczyli w zajęciach z zakresu doradztwa
edukacyjno - zawodowego, w ramach których dokonano m.in.
diagnozy ich potrzeb edukacyjnych i zawodowych. Dzięki
uczestnictwu w projekcie szkoła została doposażona w wysokiej klasy
sprzęt
multimedialny
do
realizacji
celów
dydaktycznych. POKL.09.02.00-28-026/13-00
2

1
3

Obszar strategicznej interwencji.

4

Doświadczenie w realizacji podobnych projektów.

x

Łącznie pkt:

2.5.

2

1
Ʃ 46

Projekt łącznie z innymi projektami (opisanymi w studium) pełni tę
samą funkcję, gdyż polega na rozwoju funkcji dydaktycznej.
Projekt łącznie z innymi projektami jest wykorzystywany przez tych
samych użytkowników, gdyż wszelkie usprawnienia realizowane w
ramach innych projektów były i będą wykorzystywane przez tych
samych użytkowników
Ponieważ użytkownikami infrastruktury szkolnej są i będą osoby z
gmin ościennych takich jak, Barczewo, Jonkowo, Purda, Świątki,
Gietrzwałd:, projekt swym zasięgiem obejmuje obszary strategicznej
interwencji:
OSI – Obszary o słabym dostępie do usług publicznych
OSI – Obszary peryferyzacji społeczno – gospodarczej
Wnioskodawca posiada duże doświadczenie w realizacji podobnych
przedsięwzięć. Realizował projekty zarówno z udziałem środków
krajowych jak i europejskich. Realizacją przedmiotowego projektu
zajmować się będzie zespół pracowników zajmujących się
wdrażaniem poprzednich przedsięwzięć. Projekty zostały wskazane w
rozdziale 2.3.1 studium.

Zgodność wybranego wariantu z zasadami horyzontalnymi
wynikającymi z RPO WiM 2014–2020

2.5.1. Wpływ wybranego wariantu na wzrost zatrudnienia (jeżeli dotyczy)
Nie dotyczy zakresu projektu.

2.5.2. Wpływ wybranego wariantu na rozwój inteligentnych specjalizacji Warmii
i Mazur (jeżeli dotyczy)
Z założeniami Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie dostosowania systemu kształcenia zawodowego do
potrzeb gospodarki idzie w parze „Strategia rozwoju społeczno – gospodarczego województwa warmińsko –
mazurskiego do roku 2025” opracowana przez władze regionu. Dokument ten stanowi kontynuację
dotychczasowej myśli strategicznej, w szczególności w zakresie:
 wizji rozwoju regionu;
 układu priorytetów rozwoju, głównych celów rozwojowych oraz większości celów operacyjnych.
Strategia opiera się na koncepcji trzech płaszczyzn rozwoju, obejmujących: ludzi, gospodarkę i relacje między
człowiekiem a gospodarką. W gospodarce regionalnej sektorami kluczowymi oraz wysokiej szansy zatrudnienia
są m.in.: sektor drzewno – meblarski, wyrobów z gumy, produkcji maszyn i urządzeń, energetyczno – wodny
Wszystkie wymienione sektory, tj. drewno i meblarstwo, ekonomia wody i żywność wysokiej jakości są
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potencjalnymi miejscami realizacji zadań zawodowych kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Analiza SWOT
przedstawia mocne, słabe strony oraz szanse w zakresie konkurencyjnej gospodarki, otwartego społeczeństwa i
nowoczesnych sieci.
Analiza opracowania „Badania potencjału innowacyjnego i rozwojowego przedsiębiorstw funkcjonujących w
ramach inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko – mazurskiego” będącego raportem dotyczącym
inteligentnych specjalizacji (czerwiec 2015) i powiązania kształcenia w zawodach, w których kształci i będzie
kształcić szkoła:
Ekonomia wody:
Jak wynika z badań potencjału innowacyjnego i rozwojowego przedsiębiorstw funkcjonujących w ramach
inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko – mazurskiego (źródło ) przedsiębiorstwa wpisujące się w
specjalizację Ekonomia wody zatrudniają łącznie ok. 9% ogółu pracujących w województwie (2013). Znaczenie
tych grup dla warmińsko-mazurskiego rynku pracy jest nieco większe niż w skali kraju, gdzie wynosi 7,7%. Wedle
dostępnych danych jedną z najważniejszych grup zatrudnienia w Ekonomii wody są roboty związane z budową
rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektro-energetycznych (13% specjalizacji i 1,2% w województwie).
Zasoby wodne stanowią też ogromny potencjał dla rozwoju energetyki. W Polsce działa 771 elektrowni wodnych,
spośród których większość stanowią Małe Elektrownie Wodne (743 obiekty, URE 2013). Co 10 elektrownia
wodna zlokalizowana jest w województwie warmińsko-mazurskim. W ramach specjalizacji Ekonomia wody duże
znaczenie wśród przedsiębiorstw produkcyjnych mają działające już na szerokich rynkach firmy produkujące
maszyny wykorzystywane w przetwórstwie żywności, przemyśle stoczniowym i okrętowym, jak również służą do
cięcia materiałów (maszyny do cięcia wodą wykorzystujące technologie waterjet). Jedną z firm współpracujących
ze szkołą, a produkujących generatory dla jachtów jest Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Zygmunt Żarna z
siedzibą w Olsztynie. Do jednej z grup uwarunkowań, które w największym stopniu będą wpływać na rozwój
specjalizacji, przedsiębiorcy zaklasyfikowali czynniki związane z szeroko rozumianym otoczeniem rynkowym, w
tym m.in. dostęp do wysoko wykwalifikowanej kadry technicznej i pracowników o kwalifikacjach zawodowych
(obecnie przedsiębiorcy sygnalizują niedobór takich kadr). Z powodu trudności w pozyskaniu wykwalifikowanej
kadry pracowniczej i pracowników z kwalifikacjami zawodowymi, niezmiernie ważne jest zaspokojenie potrzeby
rozwoju kapitału ludzkiego i nabywania nowych kompetencji. W opinii przedsiębiorców sytuacja ta jest wynikiem
reformy kształcenia zawodowego, zmiany struktury zatrudnienia, postępu technologicznego (konieczność
umiejętności obsługi wyspecjalizowanej infrastruktury technicznej) oraz rezultatem braku motywacji i chęci
podejmowania pracy przez ludzi młodych. Wśród kluczowych aspektów rozwoju specjalizacji Ekonomia wody,
które wymagają szczególnego nasilenia interwencji ze środków publicznych należy wskazać czynnik
technologiczny - dostęp do nowoczesnych maszyn i technologii wytwarzania, co pozytywnie wpłynie na
podnoszenie jakości produktów i dostosowywanie ich do wymogów i standardów panujących na rynku.
Jednocześnie wskazuje się na niedostateczne dopasowanie kształcenia zawodowego do potrzeb inteligentnej
specjalizacji i niedobory wyspecjalizowanej kadry – na taką słabość nakładają się nikłe powiązania pomiędzy
biznesem a instytucjami kształcenia. Należy przy tym zwrócić uwagę również według badań na niedostateczne
dopasowanie kształcenia zawodowego do potrzeb inteligentnej specjalizacji i niedobory wyspecjalizowanej kadry
oraz ogólnie niski poziom innowacyjności przedsiębiorstw. Słuchacze / absolwenci Kwalifikacyjnych Kursów
Zawodowych będą wykonywać zadania zawodowe w ścisłym powiązaniu z inteligentną specjalizacją Ekonomia
wody m.in. w zakresie opisanym poniżej:
- budowa linii elektroenergetycznych dostarczających energię elektryczną z elektrowni wodnych,
- budowa osprzętu elektrycznego (generatory energii elektrycznej dla przemysłu stoczniowego),
- realizacja zadań związanych z utrzymaniem i eksploatacją infrastruktury elektroenergetycznej opartej
na elektrowniach wodnych,
- prace związane z wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej pozyskanej z
odnawialnych źródeł energii,
- budowa maszyn i linii technologicznych dla przemysłu spożywczego wyłącznie w zakresie napojów,
- usługi ślusarskie dla przemysłu stoczniowego,
- montaż i eksploatacja urządzeń chłodniczych służących przetwarzaniu i konserwowaniu ryb,
- wsparcie technologiczne przy budowie jachtów i łodzi,
- realizacja zadań związanych z utrzymaniem ruchu w zakładach
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Żywność wysokiej jakości
W ramach specjalizacji Żywność wysokiej jakości duże znaczenie wśród przedsiębiorstw produkcyjnych mają,
działające już na szerokich rynkach, firmy produkujące maszyny wykorzystywane do produkcji i przetwórstwa
żywności.
W województwie warmińsko-mazurskim do czołowych producentów maszyn i linii technologicznych
wykorzystywanych w rolnictwie i przetwórstwie spożywczym należą: dywizja firmy URSUS S.A w Dobrym Mieście
(dawniej POL-MOT Warfama S.A.; producent maszyn rolniczych), Schwarte Milfor w Olsztynie (producent
zbiorników dla przemysłu przetwórstwa spożywczego), Tewes Bis (producent linii produkcyjnych dla branży
produkcji serów), Stalbet Projekt (producent m.in. silosów), przy czym Schwarte – Milfor jest jednym z zakładów
współpracujących ze szkołą w zakresie kształcenia zawodowego. Firma Obram oraz Zakład Urządzeń
Technicznych „Unimasz” z Olsztyna są producentami maszyn i urządzeń dla przemysłu spożywczego i
jednocześnie partnerami szkoły. Wykonują maszyny i linie technologiczne dla branży mięsnej, drobiarskiej,
mleczarskiej oraz owocowo warzywnej, co wpisuję się również w inteligentną specjalizację. W wymiarze kapitału
ludzkiego, w przedsiębiorstwach produkcyjnych ze specjalizacji Żywność wysokiej jakości istotnym problemem
jest nie tyle brak wyspecjalizowanej kadry, co niedobór pracowników dysponujących odpowiednimi kwalifikacjami
zawodowymi – technicznymi. Takie ograniczenia dotykają szczególnie – wśród należących do specjalizacji –
branże przetwórcze (w zakresie pracowników z wykształceniem zawodowym do obsługi nowoczesnych maszyn i
urządzeń produkcyjnych).
Wśród kluczowych aspektów rozwoju specjalizacji Żywność wysokiej jakości, które wymagają szczególnego
nasilenia interwencji ze środków publicznych należy wskazać rozwój kapitału ludzkiego – wzrost kwalifikacji
zawodowych i umiejętności kadry oraz absolwentów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (potencjalnej kadry).
Słabą stroną jest również niedostateczne dopasowanie kształcenia zawodowego do potrzeb tej specjalizacji i
niedobory pracowników dysponujących odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi – w szczególności
technicznymi (w tym operatorzy maszyn i sprzętu stosowanego w branży przetwórstwa oraz produkcji takiego
wyposażenia na rzecz przetwórstwa), ale również miękkimi. Na tę słabość nakłada się również problem
nieatrakcyjnych warunków zatrudnienia i niska motywacja do pracy w zawodach związanych z produkcją
żywności.
Rozwój specjalizacji oparty o innowacje – uwarunkowanie to dotyczy zarówno zmian w samym systemie
transferu technologii i wiedzy, jak i dostępie do nowoczesnych maszyn i technologii wytwarzania. Światowy trend
rozwoju opartego o innowacyjność (który UE wdraża bez refleksji nad różnymi poziomami zaawansowania
technologicznego) wywiera bardzo silną presję na Żywność wysokiej jakości w województwie warmińskomazurskim. Słaba strona, jaką jest niska innowacyjność specjalizacji nie zostanie zlikwidowana tylko na skutek
napływu środków europejskich. Konieczne są szersze zmiany m.in. w zakresie systemu szkolnictwa i edukacji na
wszystkich poziomach, kultury współpracy, rozwoju instytucjonalnego.
Słuchacze / absolwenci Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych będą realizować zadania zawodowe w ścisłym
powiązaniu z inteligentną specjalizacją Żywność wysokiej jakości m.in. w zakresie opisanym poniżej:
- budowa, montaż i konserwacja maszyn i linii technologicznych wykorzystywanych w przemyśle
rolniczym,
- obsługa nowoczesnych maszyn i urządzeń produkcyjnych,
- realizacja zadań związanych z utrzymaniem ruchu i stałą modernizacją linii produkcyjnych,
- budowa, montaż i konserwacja maszyn i linii technologicznych wykorzystywanych w przemyśle
spożywczym,
- montaż i eksploatacja urządzeń chłodniczych służących utrzymaniu wysokiej jakości żywności,
- produkcja maszyn i linii produkcyjnych do przetwórstwa rolno – spożywczego,
Drewno i meblarstwo
Lasy zajmują 8,2% wszystkich tego typu terenów w kraju, co stanowi jednocześnie 31,4% powierzchni
województwa i daje 6. pozycję w kraju. Charakteryzują się ponadprzeciętną w kraju różnorodnością biologiczną
siedlisk oraz gatunków roślin i zwierząt; obszary o szczególnych walorach przyrodniczych, prawnie chronione –
11,1% powierzchni tego typu obszarów w Polsce. Na tej bazie których rozwinęły się sektory: drzewny i meblarski.
Województwo warmińsko-mazurskie przoduje w Europie pod względem produkcji mebli i wyrobów z drewna i
zatrudnienia w tych branżach. Najwięcej firm IS Drewno i meblarstwo w województwie działa w obszarze
leśnictwa i pozyskiwania drewna, oraz w produkcji wyrobów z drewna i produkcji mebli. Według European
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Clusters Observatory województwo warmińsko-mazurskie wykazuje bardzo silną koncentrację zatrudnienia w
następujących branżach (mierzona ilorazem lokalizacji):
 produkcja mebli (najwyższy wskaźnik koncentracji w Europie, pracuje tu ponad 12,6 tys. ludzi),
 produkcja arkuszy fornirowanych, produkcja sklejek, płyt laminowanych, wiórowych oraz desek (3.
miejsce w UE),
 produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów do wyplatania
(4. miejsce),
 leśnictwo, pozyskiwanie drewna i pokrewne działalności usługowe (7. miejsce),
 produkcja opakowań drewnianych (8. miejsce).
Wśród technologii obróbki drewna, którymi dysponują przedsiębiorstwa funkcjonujące w specjalizacji Drewno i
meblarstwo należy wyróżnić: obróbkę mechaniczną, cieplno–wodną, hydrotermiczną, chemiczną czy
pierwiastkową. Natomiast maszyny i narzędzia używane w procesie obróbki drewna to m.in.: brykieciarki,
cykliniarki i polerki, frezarki CNC, młynki, okleiniarki.
Słuchacze / absolwenci ZSM-E będą stanowić zaplecze kadrowe przedsiębiorstw prowadzących działalność w
obszarze inteligentnej specjalizacji Drewno i meblarstwo i będą przygotowani do realizacji m.in. zadań takich jak:
- produkcja i montaż maszyn oraz linii produkcyjnych i technologicznych na potrzeby przemysłu
meblarskiego (pilarki, traki, prasy, szlifierki, suszarnie, strugarki)
- obsługa i programowanie maszyn CNC do obróbki drewna
- produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej,
- produkcji akcesoriów meblowych metalowych (okucia, prowadnice, zawiasy, wieszaki, kółka)
- produkcja, montaż i naprawa zamków do drzwi i okien
- wykonawstwo i montaż systemów antywłamaniowych w oknach i drzwiach
Produkcją maszyn i urządzeń mechanicznych w zakresie powiązanym z trzema inteligentnymi specjalizacjami
zajmuje się 190 firm na terenie 46-u gmin województwa. Do tej szerokiej pod względem działalności grupy, w
której nie zawsze możliwe jest przypisanie określonej kategorii wyłącznie do jednej IS, zaklasyfikowano na
potrzeby badania piętnaście podklas przetwórstwa przemysłowego (w tym m.in. produkcję turbin, urządzeń
chłodniczych, maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, urządzeń dla rolnictwa i leśnictwa).
Z pośród 190 producentów wybranych branż zarejestrowanych w regionie, 65 funkcjonuje na terenie Olsztyna,
natomiast pozostali koncentrują się przede wszystkim na terenach miejskich (2013 r.). Co istotne, branża
maszynowa dla IS w województwie, pod względem ilościowym, to branża bardzo dynamiczna. Liczba tego typu
producentów wzrosła o 30% w stosunku do 2009 roku (na tle 6-cio procentowego wzrostu ogólnej liczby
podmiotów w regionie). Produkcja maszyn dla IS w regionie skoncentrowana jest przede wszystkim w miastach.
Producenci zlokalizowani są przede wszystkim w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Olsztyna oraz w Elblągu.
Wnioski:
 istnieje potrzeba kształcenia fachowców realizujących zadania zawodowe w zakresie inteligentnych
specjalizacji w ramach Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych,
 zasoby naturalne regionu dają szansę rozwoju nowoczesnych technologii i innowacji,
 obecność dużych i rozpoznawalnych firm zatrudniających wykwalifikowanych pracowników,
 konieczność rozwijania kultury współpracy i kompetencji miękkich, jak również doradztwa edukacyjno –
zawodowego,
 możliwość dla przygotowania wysokowyspecjalizowanej kadr dla gospodarki dzięki odpowiedniemu
przygotowaniu bazy szkoleniowej – wyposażenie szkoły w maszyny, sprzęt i urządzenia,
 zapewnienie słuchaczom dostępu do wysokiej jakości maszyn i urządzeń,
 konieczność rozwijania u słuchaczy umiejętności obsługi wyspecjalizowanej infrastruktury technicznej,
 niezbędna współpraca z przedsiębiorcami w zakresie działań promocyjnych zwiększających
zainteresowanie pracą w przemyśle, wskazanie na atrakcyjność i wysokie szanse zatrudnienia.

2.5.3. Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych
(TIK) w wybranym wariancie (jeżeli dotyczy)
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Inwestycja o pozytywnym wpływie na wskazaną politykę, gdyż wykorzystuje nowoczesne
technologie informacyjno-komunikacyjne. W ramach projektu przewidziano budowę instalacji telekomunikacyjnej
od budynku „B” do budynku szkoły „A”.
Możliwe będzie wykorzystanie usług telekomunikacyjnych do przekazywania i zdalnego przetwarzania informacji.

2.5.4. Odprowadzanie podatków na terenie województwa warmińsko-mazurskiego
(jeżeli dotyczy) w ramach wybranego wariantu
Wnioskodawca, tj. Gmina Olsztyn odprowadza podatki na terenie województwa warmińsko – mazurskiego
zgodnie z poniższymi wskazaniami oraz w granicach przewidzianych prawem.
Podatek odprowadzany na terenie
Nie
województwa
Podatek
poza
województwem
dotyczy
warmińskowarmińsko-mazurskim
mazurskiego



podatek dochodowy (PIT, CIT)



podatek od towarów i usług (VAT)



akcyza



podatek od nieruchomości


podatek od środków transportowych 
podatek
od
czynności



cywilnoprawnych od umowy spółki
W związku z powyższymi wskazaniami Gmina Olsztyn odprowadza podatek od towarów i usług VAT
od wszelkich usług, dostaw, robót budowlanych, zakupów, etc., podatek dochodowy, podatek od
nieruchomości oraz od środków transportowych.
 podatek dochodowy (PIT) - podstawa prawna; Ustawa z. dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych, tekst jednolity Dz. U. z 2012 r, poz.361
 podatek VAT - podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dz. U. z
2016 r. poz.710 z późniejszymi zmianami
 podatek od nieruchomości - podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych, tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz.849 ze zmianami
 podatek od środków transportowych- podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych, tekst jednolity Dz.. U. z 2014 r. poz.849 ze zmianami.

2.5.5. Komunikacja z interesariuszami
Na etapie przygotowania projektu zapewniona została komunikacja z użytkownikami, głównie dyrekcją
szkoły oraz gronem pedagogicznym. W celu określenia i analizy zakresu rzeczowego nawiązano kontakty z
firmami zajmującymi się przygotowaniem dokumentacji technicznej branżowej oraz niezbędnych analiz. Po
zakończeniu realizacji – przez cały okres trwałości liczący 5 lat, Beneficjent dostarczał będzie informacji
związanych z oceną efektywności zastosowanych rozwiązań podczas cyklicznych zebrań z dyrekcją szkoły
objętej projektem.
W styczniu 2016 roku przeprowadzono ankietę wśród pracodawców dotyczącą danych o
reprezentowanym zakładzie, branży zakładu, stopnia spełniania warunków stawianych przez pracodawców
absolwentom szkół zawodowych, w tym kwalifikacyjnych kursów zawodowych, oferty kształcenia szkoły, chęci i
form współpracy ze szkołą w zakresie rozwoju szkolnictwa zawodowego, doskonalenia zawodowego nauczycieli
oraz form promowania szkolnictwa zawodowego wśród uczniów i kandydatów do szkoły i na kursy.12
października 2016r. podczas spotkania z pracodawcami przeprowadzono ankiety diagnozujące dalsze (rok 2016
– 2018) zapotrzebowanie na zawody, a obecne w ofercie szkoły oraz zawody nowowprowadzane.
Porozumienia z pracodawcami i przedsiębiorcami
Dyrektor szkoły podejmuje współpracę z przedsiębiorcami i pracodawcami funkcjonującymi na lokalnym rynku
pracy na podstawie podpisanych porozumień
Lp.

Nazwa firmy

Data podpisania porozumienia i

Obszary współpracy określone w porozumieniu
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czas trwania umowy o współpracy
ROK 2014
1.
Elektro-Sanit Olsztyn
2.
Eltel – Networks Energetyka S.A Olsztyn
3.
Pronad spółka z o.o.
4.
Zakład Instalatorstwa Elektrycznego
Henryk Miazio Olsztyn
5.
PHU Chłodnictwo – Klimatyzacja BETA
Olsztyn
6.
Zakład Usługowo – Handlowy Zygmunt
Żarna Olsztyn
7.
Zakład Urządzeń Technicznych Unimasz
sp. z o.o.
8.
Zakłady Metalowe ERKO
9.
Agapit sp. z o.o.
10.
Kompleksowe Roboty Elektryczne INSTEL Olsztyn
ROK 2015
1.
Schwarte – Milfor Olsztyn
2.
OBRAM Olsztyn

3.

Michelin Olsztyn

ROK 2016
1.
OBRAM Olsztyn
2.
PHU Chłodnictwo – Klimatyzacja BETA
Olsztyn
3.
Eltel – Networks Energetyka S.A Olsztyn

4.12.2014r. na czas nieokreślony

1.Organizowanie wspólnych uroczystości i innych
przedsięwzięć związanych z kształceniem zawodowym
m.in. konkursy, olimpiady, staże zawodowe dla nauczycieli
i uczniów, spotkania edukacyjne, warsztaty, szkolenia
branżowe i inne
2.Prowadzenie na terenie firmy praktyk zawodowych dla
uczniów- słuchaczy KKZ
3.Promocja zakładu i ZSM-E
4.Inne działania, które zostaną określone w rozmowach
między stronami

2.03.2015r. na czas nieokreślony

1.Organizowanie wspólnych uroczystości i innych
przedsięwzięć związanych z kształceniem zawodowym
m.in. konkursy, olimpiady, staże zawodowe dla nauczycieli
i uczniów, spotkania edukacyjne, warsztaty, szkolenia
branżowe i inne
2.Prowadzenie na terenie firmy praktyk zawodowych dla
uczniów- słuchaczy KKZ
3.Promocja zakładu i ZSM-E
4.Inne działania, które zostaną określone w rozmowach
między stronami
1.Przyjęcie uczniów – słuchaczy KKZ i pracowników na
praktyki i staże.
2.Przyjęcie grup uczniów – słuchaczy KKZ i pracowników
w ramach wizyt studyjnych na terenie zakładu.
3.Udostępnianie, przekazywanie eksponatów, maszyn na
potrzeby
realizacji
procesu
dydaktycznego.
4.Udostępnianie nowoczesnego zaplecza dydaktycznego
Szkoły AP Michelin. Wspólna realizacja projektów.

25.11.2015r. na czas nieokreślony

8.01.2016r. na czas nieokreślony

Podejmowanie wspólnych działań na rzecz rozwoju
szkolnictwa zawodowego: dostosowywanie oferty
kształcenia Zespołu Szkół do potrzeb przedsiębiorców, w
szczególności
wprowadzanie
nowych
zawodów,
doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych i
praktycznej nauki zawodu, inspirowanie, podejmowanie i
realizowanie wspólnych uroczystości, konkursów i innych
przedsięwzięć związanych z kształceniem zawodowym,
wymiana doświadczeń, nawiązywanie i rozwijanie
kontaktów osobowych między kadrą pedagogiczną, kadrą
menadżerską, pracownikami zakładu i społecznością
uczniowską, właściwych dla obszaru stron.
Formy współpracy:
1.Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli
przedmiotów zawodowych oraz instruktorów praktycznej
nauki zawodu, przybliżenie nauczycielom realnych
warunków pracy w przedsiębiorstwach, dostosowanie
wiedzy i umiejętności nauczycieli do standardów
panujących w rzeczywistych warunkach pracy,
zwiększenie korelacji między systemem kształcenia
zawodowego, a oczekiwaniami przedsiębiorców oraz
weryfikacja dotychczasowej wiedzy i umiejętności
nauczycieli przedmiotów zawodowych z obowiązującą w
danym przedsiębiorstwie praktyką poprzez zapewnienie
nauczycielom / instruktorom staży i praktyk w
przedsiębiorstwach,
2.Rekomendowanie przez przedsiębiorców wyposażenia
pracowni i warsztatów szkolnych pod kątem nowo
wprowadzanych zawodów, tak aby zapewnić pełną
realizację podstawy programowej,
3.Organizowanie
wspólnych
okolicznościowych
uroczystości i innych przedsięwzięć, związanych z
kształceniem zawodowym, m.in. konkursy, olimpiady,
staże zawodowe dla uczniów, Dni Otwarte ZSM-E, targi
pracy, spotkania edukacyjne, warsztaty, szkolenia
branżowe i inne,
4.Promocja zakładu i ZSM-E w Olsztynie oraz budowania
pozytywnego wizerunku na rynku pracy i środowisku
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lokalnym w ramach posiadanych możliwości.

W dniu 12 października 2016r. zostały podpisane ponownie porozumienia o współpracy z zakładami pracy, które
zawierają następujące zmodernizowane założenia:
Podejmowanie wspólnych działań na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego mających na celu wspieranie
inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko – mazurskiego, w szczególności lokalnego rynku pracy
poprzez m.in.:
1) Wspólne przygotowanie programów nauczania w poszczególnych zawodach;
2) Organizację staży zawodowych dla uczniów/słuchaczy i nauczycieli;
3) Organizację praktyk zawodowych oraz zajęć praktycznych na terenie zakładu w celu podnoszenia
jakości praktycznej nauki zawodu;
4) Współorganizowanie szkoleń dla uczniów/słuchaczy i nauczycieli;
5) Udział pracowników zakładu w przeprowadzaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach;
6) Podejmowanie innych działań wynikających z potrzeb zakładu i Statutu szkoły.
Liczba podpisanych porozumień
Nazwa zakładu
ELTEL Networks Energetyka S.A.
5
Zakłady Metalowe ERKO
Firma PRONAD Olsztyn
IN-STEL Kompleksowe Roboty Elektryczne
Chłodnictwo i Klimatyzacja BETA
Porozumienia ze szkołami zawodowymi
W dniu 26 września 2016r. zostały podpisane trzy porozumienia o współpracy ze szkołami zawodowymi z miasta
Olsztyna (załącznik nr 23):
Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie
Zespół Szkół Samochodowych im. Por. A.M. Bocheńskiego w Olsztynie
Zespół Szkół Gastronomiczno – Spożywczych w Olsztynie.
Formami współpracy między szkołami są:
1. organizowanie wspólnych okolicznościowych uroczystości i innych przedsięwzięć, związanych z
kształceniem zawodowym,
2. nawiązywanie i rozwijanie kontaktów osobowych między kadrą pedagogiczną obu szkół, w tym szeroko
pojęta wymiana doświadczeń i współpraca w zakresie doskonalenia zawodowego,
3. nawiązywanie i rozwijanie kontaktów osobowych między społecznościami uczniowskimi obu szkół,
4. wspólne organizowanie konkursów dla uczniów obu obszarów kształcenia, mających na celu
podniesienie ich wiedzy zawodowej, z uwzględnieniem aspektu wychowawczego takiej formy
współzawodnictwa,
5. prowadzenie na terenie obu szkół - na podstawie umowy, o której mowa w odrębnych przepisach - zajęć
dydaktycznych dla uczniów.
Porozumienia z Uczelniami
W dniu 1 września 2015r. zostało podpisane porozumienie o współpracy między Zespołem Szkół Mechaniczno –
Energetycznych im. T. Kościuszki w Olsztynie a Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim zgodnie z którym obie
strony zobowiązały się do współpracy polegającej na:
Zespół Szkół Mechaniczno – Energetycznych:
1. realizowania efektów kształcenia w zawodach nauczanych w Technikum Nr 3 wchodzącym w skład
Zespołu, jako podbudowy kształcenia wyższego na kierunkach realizowanych w Uniwersytecie;
2. umożliwienia studentom Uniwersytetu realizacji praktyk nauczycielskich (psychologiczno pedagogicznych i dydaktycznych);
3. umożliwienia nauczycielom akademickim i studentom prowadzenia badań w ramach realizowanych
przez nich prac naukowych, dyplomowych i magisterskich;
4. współpracy ze Studenckimi Kołami Naukowymi;
5. zapraszania przedstawicieli Wydziałów realizujących porozumienie na uroczystości szkolne oraz inne
ważne wydarzenia w życiu Szkoły;
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6. promowania Uniwersytetu wśród swoich uczniów i ich rodziców, w środowisku nauczycielskim regionu
oraz na stronie internetowej Szkoły;
7. organizowania Dni Uniwersytetu w siedzibie Szkoły.
Uniwersytet Warmińsko - Mazurski:
1. zapewnienia czynnej współpracy w przygotowaniu stanowisk egzaminacyjnych w budynku
warsztatów szkolnych do przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodach technik elektryk oraz technik mechanik np. poprzez udostępnianie
wymaganego stanowiska;
2. umożliwienia uczniom nieodpłatnego korzystania z księgozbioru bibliotek i czytelni Uczelni udostępnienie chętnym uczniom kart bibliotecznych;
3. w zgodzie ze Statutem Uniwersytetu umożliwienia szczególnie uzdolnionym uczniom
uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych, pracach Studenckich Kół Naukowych, w
organizowanych konferencjach naukowych, a także w obozach naukowych, ćwiczeniach
terenowych i warsztatach;
4. sprawowania opieki naukowej nad kołami przedmiotowymi działającymi w Szkole;
5. udostępniania, za zgodą Kanclerza Uczelni, Sali Senatu w celu organizacji uroczystego wręczania
absolwentom świadectw ukończenia Szkoły;
6. umożliwienia prowadzenia przez nauczycieli akademickich zajęć w szkole na warunkach odrębnego
porozumienia;
7. zamieszczania w materiałach promocyjnych, reklamowych, marketingowych oraz na stronie
internetowej Wydziałów realizujących porozumienie informacji o współpracy z Zespołem Szkół
Mechaniczno – Energetycznych;
Następnie dnia 13 października 2016r. podpisano Aneks do w.w. Porozumienia, zgodnie z którym uzupełniono
dotychczasowe formy współpracy o nowe regulacje:
1. informowanie przedstawicieli Wydziałów realizujących porozumienie o realizowanych inicjatywach
dotyczących kształcenia zawodowego, w szczególności konkursach wiedzy i umiejętności zawodowych
o zasięgu co najmniej wojewódzkim,
2. konsultowanie z przedstawicielami Wydziałów realizujących porozumienie treści zadań konkursowych
przygotowywanych przez nauczycieli Zespołu na potrzeby konkursów o zasięgu co najmniej
wojewódzkim,
3. wsparcie Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w zakresie realizacji drobnych napraw i usług
świadczonych w ramach praktycznej nauki zawodu w warsztatach szkolnych.
Dotychczasowe formy współpracy, jak wskazano w Aneksie zostały utrzymane w mocy.
Ponadto Zespół Szkół Mechaniczno – Energetycznych im. T. Kościuszki w Olsztynie podpisał Porozumienia o
współpracy z trzema kolejnymi uczelniami:
Lp.
1.
2.
3.

Nazwa Uczelni
Gdańska Szkoła Wyższa Wydział Zamiejscowy w
Olsztynie
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza
Korczaka w Olsztynie
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im.
Prof. T. Kotarbińskiego w Olsztynie

Data podpisania Porozumienia
30
września
2016r.na
czas
nieokreślony
6 października 2016r. na czas
nieokreślony
3 listopada 2016r. na czas
nieokreślony

Treść Porozumienia
Praktyki studenckie, prowadzenie badań przez
nauczycieli akademickich i studentów w ramach
realizowanych przez nich prac naukowych,
dyplomowych i magisterskich, współpraca z
kołami naukowymi, wspólna organizacja
uroczystości i przedsięwzięć, rozwijanie wiedzy i
umiejętności zawodowych uczniów/słuchaczy,
konsultowanie zadań konkursowych, opieka
naukowa nad realizacją inicjatyw dotyczących
kształcenia
zawodowego,
uczestniczenie
uczniów/słuchaczy w zajęciach na terenie uczelni,
prowadzenie zajęć w szkole przez nauczycieli
akademickich,
rozwijanie
kompetencji
personalnych i społecznych uczniów/słuchaczy,
udział uczniów/słuchaczy w konferencjach
naukowych, ćwiczeniach, warsztatach, opieka
uczelni nad kołami przedmiotowymi, wspólna
promocja
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2.6.

Zgodność wybranego wariantu z zasadami horyzontalnymi UE

2.6.1. Zgodność projektu z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn
Na podstawie art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. oraz Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy
unijnych na lata 2014-2020, przedsięwzięcie wykazuje neutralny wpływ na zasadę równości szans kobiet i
mężczyzn. Projekt nie wpływa na kwestie związane z polityką równości szans kobiet i mężczyzn w dostępie do
rynku pracy, w tym na wyrównanie dostępu do zatrudnienia, rozwoju kariery, zwalczaniu zjawiska feminizacji
ubóstwa, w zwalczaniu stereotypów związanych z płcią, na rynku pracy, na godzenie życia zawodowego z
prywatnym, na równy podział obowiązków opiekuńczych pomiędzy kobietami a mężczyznami, na promowanie
równego wynagrodzenia za jednakową pracę. Realizacja przedsięwzięcia w równym stopniu zaspokoi
potrzeby społeczeństwa bez względu na płeć użytkowników. Stworzona infrastruktura techniczna
stanowić będzie dobro ogólnodostępne, przystosowane do potrzeb zarówno mężczyzn jak i kobiet.
Uporządkowana i funkcjonalna przestrzeń i obiekty, wyposażona w wymienione elementy stwarza warunki do
bezpiecznego wykorzystania. Z jej efektów będą mogli z niej korzystać wszyscy zainteresowani, bez względu na
płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę czy pochodzenie etniczne, wyznawaną religię, światopogląd czy też
orientację seksualną. W projekcie nie stosowano rozwiązań uwzględniających szczególnie potrzeby którejś płci.

2.6.2. Zgodność projektu z zasadą równości szans i niedyskryminacji w tym
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
Realizacja przedsięwzięcia w równym stopniu zaspokoi potrzeby społeczeństwa, w tym młodzieży i
pracowników szkoły objętej projektem – budynek stanowi będzie dobro ogólnodostępne, przystosowane do
potrzeb różnych użytkowników. Z uwagi na charakter, funkcjonalność i zakres zadania, lokalizację oraz
zastosowanie sprawdzonych technologii a także odpowiednich rozwiązań technicznych projekt przyczyni się do
rozwoju placówki objętej projektem.
Projekt promuje równość szans i niedyskryminację w tym dostępność dla osób z
niepełnosprawnościami, zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z
dnia 17 grudnia 2013 r. oraz z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach
funduszy unijnych na lata 2014-2020.
Obecnie teren Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych jest w dużej mierze zaniedbany. Znajdują
się tu stare, spękane chodniki, nieużytkowane garaże, zagrażające bezpieczeństwu uczniów. Brak bezpiecznego
dojścia do działki i budynku dla pieszych, w tym osób z obniżoną funkcjonalnością . Brak równych nawierzchni na
ciągach pieszych. Budynek „B” warsztatów jest w złym stanie technicznym, niedostosowanym do potrzeb osób z
niepełnospranościami. Zdiagnozowano następujące bariery w dostępności:
Osoby z niepełnosprawnością ruchową (w tym osoby poruszające się na wózkach):
- zbyt wąskie przejścia,
- nierówności posadzek, terenu i powierzchnii chodnika, liczne spękania,
- brak informacji o różnicach poziomów.
Osoby z niepełnosprawnością wzroku (niewidome i słabowidzące):
· informacje niedostosowane do możliwości percepcyjnych (brak komunikatów, instrukcji, formularzy w alfabecie
Braille'a),
· brak komunikatów dotykowych ułatwiających orientację w przestrzeni (np. zmiana faktury nawierzchni)
· niewyraźne, mało kontrastowe oznakowania,
· złe (zbyt ciemne) oświetlenie,
Osoby z niepełnosprawnością słuchu
· informacje niedostosowane do możliwości percepcyjnych (brak komunikatów w formie wizualnej),
Osoby z niepełnosprawnością poznawczą
· niejednoznaczne, niekonsekwentne oznaczenia,
· trudności w lokalizacji poszczególnych części budynku,
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· trudności w obsłudze infrastruktury (teren szkoły otoczony starym ogrodzeniem, z trudnymi do otwarcia
bramkami).
Modernizowany budynek „B” projektowany jest bez barier dla osób niepełnosprawnych. Użytkownikami
budynku są głównie osoby pełnosprawne, jednakże cały budynek jest dostępny dla osób z różnymi
niepełnosprawnościami. Zastosowane rozwiązania projektowe zapewnią realizację zasady równości szans i
niedyskryminacji osób, niezależnie od ich stopnia niepełnosprawności.
Budynek „B” dostępny jest z poziomu terenu, bez barier dla osób niepełnosprawnych:
- przez wejście główne z poziomu terenu z placu manewrowego między budynkami „A” i „B”.
Szerokie korytarze, brak różnic w poziomie posadzki w całym budynku, drzwi bez progów oraz prosty i czytelny
układ komunikacji ułatwiający orientację, pozwalają na dostęp osobom z niepełnosprawnościami do każdego
miejsca w budynku, bez pomocy innych osób.
Rozwiązania kolorystyczne i fakturowe na posadzkach, w szczególności w ciągach komunikacyjnych, ułatwią
poruszanie się osobom z dysfunkcjami wzroku. Zastosowane będą drzwi w kontrastowym kolorze dobrze
widocznym na tle ścian. Wszelkie oznaczenia (np. toalet) będą wykonane w formie kontrastowych piktogramów,
umieszczonych w taki sposób, by były one czytelne dla osób niedowidzących, niskich, poruszających się na
wózkach. Numeracje pomieszczeń będą odpowiednio zwiększone i wykonane w formie wypukłej. Bezpośrednio
przy wejściu zostaną umieszczone plany budynku w wersji dotykowej.
Przewidziana jest toaleta dla osób niepełnosprawnych, dostępna z głównej komunikacji, z odpowiednim
wyposażeniem i uchwytami, pozwalające na swobodne poruszanie się osób na wózku.
Ponadto, projektowane nowe zagospodarowanie wraz z jego poszczególnymi elementami są dostępne
dla osób o ograniczonej mobilności. Bezpieczne, równe nawierzchnie ciągów pieszych, oświetlenie terenu.
Nowa infrastruktura wytworzona w ramach przedmiotowego zadania będzie zgodna z koncepcją
uniwersalnego projektowania. Cechuje ją brak odstępstw od stosowania wymagań prawnych w zakresie
dostępności dla osób z niepełnosprawnością wynikających z obowiązujących przepisów budowlanych. Produkty
projektu dostępne dla wszystkich osób, w tym również dostosowane do zidentyfikowanych potrzeb osób z
niepełnosprawnościami. Zastosowane rozwiązania cechuje użyteczność dla osób o różnej sprawności,
elastyczność, prostota i intuicyjność użytkowania, czytelność informacji, tolerancja na błędy, wygodne
użytkowanie z infrastruktury bez wysiłku, wielkość i przestrzeń odpowiednie dla dostępu i użytkowania.
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3.Analiza finansowa projektu
Sposób przeprowadzenia analizy finansowej jest zgodny z Wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w
zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących
dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.
Dzięki przeprowadzonej analizie finansowej udało się w szczególności:
 Ocenić finansową rentowność inwestycji i kapitału krajowego, poprzez ustalenie wartości wskaźników
efektywności finansowej projektu – FNPV/C (-6 199 099,83 FRR/C (niepoliczalne), FNPV/K (-1 539 733,51),
FRR/K (niepoliczalne) – ujemne wartości FNPV/C. FNPV/K są typowe dla projektów niekomercyjnych.
Zasadność ich realizacji powinna determinować zasadność społeczne i ekonomiczna ich realizacji, wyrażona
poprzez ENPV>0, ERR>5% oraz B/C>1.
 Zweryfikowano trwałość finansową projektu i beneficjenta – w całym okresie analizy zachowania jest
zarówno trwałość projektu, jak i beneficjenta
 ustalono właściwy (maksymalnego) poziom dofinansowania z funduszy UE – zgodnie z wytycznymi
konkursu, biorąc pod uwagę, że wnioskodawcą jest JSTa projekt nie podlega pod warunki udzielenia pomocy
publicznej, maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85,00% wartości wydatków kwalifikowanych. Dla
uzyskania dodatkowych punktów na etapie oceny zwiększono wkład własny w wydatkach kwalifikowanych
do poziomu pond 17% (17,01%) a wnioskowany udział środków EFRR wynosi 82,99%. W związku z tym
zmodyfikowano wartość komórki D421 w zakładce „analiza” wpisując wnioskowany poziom dofinansowania.
Zmiana ta pozwoliła na uwzględnieniu w modelu rzeczywistego wnioskowanego poziomu dofinansowania i
wkładu własnego.
 Projekt nie generuje dochodów.
 Do wniosku załączono dołączyć arkusz kalkulacyjny z obliczeniami opracowany w oparciu o arkusz
uniwersalny dołączony do dokumentacji konkursowej.
Przyjęto następujące założenia i zasady przeprowadzania analiz:
 nakłady inwestycyjne, przychody i koszty należy określono z punktu widzenia właściciela infrastruktury,
 założono jeden możliwy sposób wyliczania wartości rezydualnej; wartość rezydualna jest wyliczana w
oparciu o bieżącą wartość netto przepływów pieniężnych, wygenerowanych przez projekt w pozostałych
latach jego trwania (życia ekonomicznego), następujących po zakończeniu okresu odniesienia, zgodnie ze
wzorem:

RV =










FCF n
i

Przy tak założonym sposobie kalkulacji wartości rezydualnej, w prezentowanym projekcie osiąga ona
wartość 0,00 zł.
nakłady inwestycyjne, przychody i koszty podano w cenach stałych na pierwszy rok okresu odniesienia
(przeprowadzania analizy).
Zgodnie z przyjętymi założeniami modelu uniwersalnego, wysokość wynagrodzeń została skorygowana o
podany wartość realnego wzrostu.
analiza finansowa jest przeprowadzana w oparciu o finansową stopę dyskontową na poziomie 4% (zgodnie
z art. 19 ust. 3 rozporządzenia nr 480/2014),
analiza przeprowadzana została w cenach brutto (z podatkiem VAT), VAT zgodnie z zapisami konkursu jest
kosztem kwalifikowanym projektu, stanowi on rzeczywisty koszt dla beneficjenta. Beneficjent nie prowadzi
księgowości z wydzieleniem VATu – jest dla niego kosztem rzeczywistym. Sytuacja ta ma swoje
odzwierciedlenie w modelu ekonomicznym
analiza prowadzona została przy zastosowaniu metody standardowej – operatorem zrewitalizowanego
obiektu będzie Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie. ZSM-E w Olsztynie jest w całości
finansowany z dotacji właściciela. W modelu różnicowym pokazano rzeczywisty koszt funkcjonowania
inwestycji oraz wykazano finansową możliwość utrzymania trwałości projektu. Gwarantem trwałości
inwestycji jest m. Olsztyn.
w analizie wykorzystano dwa scenariusze makroekonomiczne: podstawowy i pesymistyczny; podstawowy
scenariusz makroekonomiczny wykorzystywany jest w całej analizie projektu, natomiast scenariusz
pesymistyczny jest użyty został przy analizie ryzyka i wrażliwości.
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3.1.

Założenia analizy finansowej

3.1.1. Określenie okresu odniesienia
Zgodnie z Załącznikiem I do rozporządzenia nr 480/2014, okres odniesienia dla Działania Działanie 9.3
Infrastruktura edukacyjna wynosi 15 lat. Rok rozpoczęcia realizacji projektu, liczonego jako rozpoczęcie robót
budowalnych (wg wytycznych modelu ekonomicznego) to 2017, zakończenia 2031.

3.1.2. Określenie kategorii projektu generującego dochód
W rozumieniu art. 61 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013 analizowany projekt nie będzie generował przychodu.

3.1.3. Określenie maksymalnej stopy współfinansowania
Biorąc pod uwagę wytyczne regulaminu konkursu nr RPWM.09.03.01-IZ.00-28-001/16 maksymalny
dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu.

3.1.4. Określenie kwalifikowalności VAT
Podatek VAT jest dla projektodawcy jest kwalifikowany. Beneficjent jako jednostka samorządu terytorialnego nie
jest podatnikiem VAT czynnym (nie świadczy usług opodatkowanych), w związku z czym, nie będzie mieć
możliwości odzyskania podatku VAT, poprzez odliczenie zapłaconego podatku VAT naliczonego od pobranego
podatku VAT należnego, w myśl art. 5 i art. 86 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.
U. z 2008 r., Nr 209 poz. 1320).

3.1.5. Określenie zapotrzebowania na kapitał obrotowy
Po przygotowaniu kalkulacji nakładów inwestycyjnych, zwrócono uwagę na wyliczenie zapotrzebowania
na kapitał obrotowy.
Cykl rotacji zapasów (CRZ) oznacza okres od zakupu materiałów do produkcji i/lub towarów do
momentu sprzedaży:
Zśr
Z
 d  śr  365dni
Psn
Psn

CRZ 

gdzie:
Zśr
średnia wartość zapasów (np. połowa wartości z początku i końca roku),
d
liczba dni w okresie (tutaj przyjęliśmy rok – 365 dni),
Psn
przychody ze sprzedaży netto produktów i/lub towarów w danym okresie.
Cykl rotacji należności (CRN) oznacza okres od momentu sprzedaży do momentu otrzymania
zapłaty za sprzedane produkty i/lub towary:
CRN 

Nśr
N
 d  śr  365 dni
Psn
Psn

Nśr
średnia wartość należności (np. połowa wartości z początku i końca roku),
d
liczba dni w okresie (tutaj przyjęliśmy rok – 365 dni),
Psn
przychody ze sprzedaży netto produktów i/lub towarów w danym okresie.
Cykl odroczenia zobowiązań (COZ) z tytułu dostaw oznacza okres, po jakim podmiot płaci
przeciętnie swoim dostawcom:
COZ 

ZK śr
ZK
 d  śr  365 dni
Dtm
Dtm

ZKśr
d

średnia wartość zobowiązań (zakupów kredytowanych) z tytułu dostaw (np. połowa
wartości z początku i końca roku),
liczba dni w okresie (tutaj przyjęliśmy rok – 365 dni),
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Dtm

łączna wartość zakupów towarów i materiałów w okresie (gdyby te dane były
trudnodostępne można wziąć koszt wytworzenia sprzedanych produktów bez
amortyzacji.
kolejną kwestią są wyliczenia zapotrzebowania na poszczególne elementy kapitału obrotowego:
ZKO = Z + N + G – ZK
przy czym:
Z 

CRZ
 Psn
365

ZK 

COZ
 Dtm
365

N

CRN
 Psn
365

Na podstawie powyższych założeń, uniwersalny model ekonomiczny dokonał kalkulacji zapotrzebowania na
kapitał obrotowy wywołany realizacją inwestycji.
Tabela Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy

3.1.6. Analiza dostępności cenowej (dotyczy usług wodno-kanalizacyjnych i
gospodarowania odpadami) i ubóstwa energetycznego (dotyczy usług
energetycznych)
Nie dotyczy

3.2.

Kalkulacja nakładów inwestycyjnych

Na podstawie przeprowadzonych analiz opracowany został harmonogram rzeczowo-finansowy projektu.
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Zestawienie zbiorcze kosztów netto

Zgodnie z założeniem, model ekonomiczny rozpoczyna się w pierwszym roku poniesienia wydatków na roboty
budowlane. Wydatki poniesione w roku 2016 przeniesione zostały w nim do roku 2017.

Rezerwy na nieprzewidziane wydatki – w projekcie nie przewiduje się rezerwy na wydatki nieprzewidziane.
Planowane zakupy to standardowe prace budowlane. Ceny są stałe i nie podlegają dużym wahaniom. Na etapie
ich szacowania zachowano dużą staranność w ich szacowaniu. W razie wystąpienia wydatków
nieprzewidzianych, zostaną one poniesione w całości przez beneficjenta. Założono, że 10 lat po zakończeniu
inwestycji zostaną przeprowadzone prace remontowe w wysokości 25% nakładów początkowych na
wyposażenie, rokrocznie 0,25% wydatków początkowych na cele budowlane i zagospodarowanie terenu zostanie
przeznaczonych na bieżące remonty i konserwacje oraz ok 5000,00 na wyposażenie.
Wydatki inwestycyjne zostaną sfinansowane zgodnie z poniższą tabelą.
Źródło finansowania
EFRR
Budżet Państwa
Budżet Województwa
Budżet Powiatu
Budżet Gminy
WFOŚiGW
PFRON

Wydatki kwalifikowane
zł
%
4 763 108,89
82,99%

976 268,01

17,01%

Wydatki całkowite
zł
%
4 763 108,89
82,89%

983 488,01

17,11%
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Środki prywatne
Inne krajowe fundusze publiczne

W montażu finansowym planowanej inwestycji nie przewiduje się sięgnięcia po kredyty czy pożyczki, dlatego też
w analizie nie są uwzględnione koszty finansowe ich obsługi.

3.3.

Kalkulacja kosztów operacyjnych dla wariantu bez i z projektem

Kalkulację kosztów operacyjnych dokonano zarówno dla wariantu bez projektu (dotychczasowe koszty
operacyjne), jak i wariantu z projektem (dotychczasowe koszty operacyjne skorygowane o wpływ inwestycji). W
wariancie bez inwestycji pokazano dotychczasowe koszty funkcjonowania szkoły. W wyniku realizacji inwestycji
koszty te wzrosną w zakresie wydatków na energię elektryczną i materiały (ok. 20 000,00 złotych rocznie) oraz
usługi obce (bieżące remonty i konserwacje),
Dotychczasowe koszty beneficjenta określono w oparciu o jego dane historyczne, natomiast prognozę zmian
przygotowano w oparciu o istniejące na rynku ceny i tendencje ich zmian.
Kalkulacja kosztów – wariant bez projektu

Kalkulacja kosztów – wariant z projektem

Kalkulacja kosztów – model różnicowy
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3.4.

Kalkulacja przychodów dla wariantu bez i z projektem

Projekt nie generuje dochodów – nie dotyczy

3.4.1. Kalkulacja popytu na produkty / usługi / towary
Kalkulacja popytu na produktu opracowana zostało w oparciu o dokument pod nazwą „Diagnoza potrzeb edukacji
zawodowej w Zespole Szkół Mechaniczno-Energetycznych im. Tadeusza Kościuszki w Olsztynie.
„Badania wśród pracodawców dowodzą, że najbardziej pożądanymi umiejętnościami wśród specjalistów,
techników oraz wykształconych robotników są przede wszystkim umiejętności zawodowe oraz kompetencje
miękkie. Pracownicy powinni charakteryzować się wysokim stopniem umiejętności obsługi maszyn i urządzeń,
doświadczeniem zawodowym, uprawnieniami oraz certyfikatami eksperckimi. Obecne warunki panujące na rynku
pracy wskazują na zapotrzebowanie na wykwalifikowane osoby z wykształceniem technicznym. Wymogi
stawiane przez pracodawców względem absolwentów to przede wszystkim dobre przygotowanie merytoryczne,
umiejętność obsługi urządzeń i specjalistycznego sprzętu. Okazuje się także, iż czynnikiem zasadniczym dla
uzyskania zatrudnienia, w szczególności pracy najemnej, jest posiadanie wyuczonego zawodu – konkretnej
specjalizacji / kwalifikacji.”
W latach 2015 – 2016 Zespół Szkół Mechaniczno – Energetycznych w Olsztynie występował do instytucji rynku
pracy: Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy oraz Miejskiej Rady Zatrudnienia
przy Miejskim Urzędzie Pracy w Olsztynie z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie poszerzenia istniejącej oferty
kształcenia zawodowego o następujące zawody:
a)
technik chłodnictwa i klimatyzacji,
b)
mechanik – monter maszyn i urządzeń,
c)
ślusarz.
W roku 2016 szkoła na podstawie skierowanego wniosku otrzymała rekomendacje co do zasadności kontynuacji
kształcenia w obecnych zawodach, tj.
a)
technik elektryk,
b)
technik mechanik,
c)
elektromechanik,
d)
operator obrabiarek skrawających
oraz nowych zawodów, które były już opiniowane, tj.
a)
technik chłodnictwa i klimatyzacji,
b)
mechanik - monter maszyn i urządzeń oraz
c)
ślusarz
Poza opiniami instytucji rynku pracy dokonano analizy danych ogólnodostępnych w statystykach prowadzonych
przez urzędy pracy. Dane podzielono na trzy obszary:
1)
Barometr zawodów 2016 dla miasta Olsztyna i powiatu olsztyńskiego
2)
Prognoza na 2016 rok – zapotrzebowanie na pracowników we wszystkich 7 zawodach
3)
Prognozowane zapotrzebowanie na zawody dla województwa i powiatów
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4)

Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników w całym kraju

Ad. 1.
Z analizy barometru zawodów dla powiatu olsztyńskiego wynika, iż prognozowany jest deficyt na następujące
zawody: elektromechanik, operator obrabiarek skrawających, ślusarz, technik mechanik (dodatkowo inżynier
mechanik), natomiast istnieje równowaga w zawodach: mechanik maszyn i urządzeń, monter maszyn i urządzeń
oraz technik elektryk.
Z analizy barometru zawodów dla miasta Olsztyna wynika, iż prognozowany jest deficyt na następujące zawody:
elektromechanik, ślusarz natomiast istnieje równowaga w zawodach: mechanik maszyn i urządzeń, monter
maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających, technik elektryk oraz technik mechanik (dodatkowo:
inżynier mechanik, operator wózków widłowych)
Ad.2.
Z analizy prognozy na 2016 dla województwa warmińsko – mazurskiego w zakresie zapotrzebowania na
konkretnych pracowników wynika, iż istnieje w przeważającej mierze stały poziom zapotrzebowania na
poszczególnych fachowców z jednoczesnym pojawianiem się w niewielkim stopniu wzrostu zapotrzebowania
(technik mechanik, operator obrabiarek skrawających) oraz w jednym przypadku ze spadkiem zapotrzebowania
(ślusarz –Elbląg).
Ad.3.
Z analizy prognozowanego zapotrzebowania na zawody dla województwa warmińsko – mazurskiego na rok 2016
wynika, iż zawodami deficytowymi są spawacze MIG / MAG oraz TIG i ślusarze, zawodami w równowadze są:
elektromechanicy, mechanicy maszyn i urządzeń, monterzy maszyn i urządzeń, operatorzy obrabiarek
skrawających, operatorzy wózków widłowych, technicy elektrycy. W prognozowanych zapotrzebowaniach na
pracowników w innych powiatach tylko dwukrotnie stwierdzono zawód nadwyżkowy: ślusarz – powiat elbląski
oraz technik mechanik – powiat ostródzki.
Z analizy prognozowanego zapotrzebowania na zawody dla Powiatu Olsztyńskiego wynika, że zawodami
deficytowymi są: elektromechanik, ślusarz, zawodami w równowadze są: mechanik maszyn i urządzeń, monter
maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających, technik elektryk, technik mechanik.
W żadnym ze zgromadzonych danych źródłowych zawody, w których kształci szkoła lub zamierza
kształcić nie funkcjonują jako zawody nadwyżkowe. Przy określaniu zawodów jako zrównoważonych należy
brać pod uwagę również fakt, że stan rzeczy może w każdej chwili ulec zmianie na rzecz zawodów deficytowych,
gdyż jak zgłaszają przedsiębiorcy – bardzo starzeje się obecna kadra zatrudniona w gospodarce.
Podjąć także należy, że w powszechnie dostępnych danych nie występuje zawód technik chłodnictwa i
klimatyzacji ze względu na fakt, iż zawód ten funkcjonuje w Klasyfikacji Szkolnictwa Zawodowego dopiero od
roku 2015. Pierwszą szkołą w Polsce, która podjęła kształcenie w w.w. zawodzie jest szkoła zawodowa w
Bydgoszczy. Jednocześnie stwierdza się, że istnieje zapotrzebowanie na rynku pracy na fachowców z tej
specjalności, jednakże nazwa zawodu jest bliżej nieokreślona: specjalista chłodnik, specjalista ds. klimatyzacji i
itp. Jak zaznaczają niejednokrotnie instytucje rynku pracy, nie wszystkie dane o potrzebie zatrudnienia są w ich
posiadaniu. Informacje urzędy pracy pozyskują jedynie poprzez osoby bezrobotne lub przedsiębiorców, którzy
zgłoszą do nich zapotrzebowanie lub ofertę, innym bogatym zatem źródłem wiedzy na temat zapotrzebowania
rynku pracy stanowią portale internetowe i sami przedsiębiorcy (informacje pozyskane przez dyrektora).
Ad. 4.
Z przeprowadzonej analizy w oparciu o dane dostępne na portalach poświęconych rynkowi zatrudnienia w całym
kraju stwierdza się duże zapotrzebowanie na fachowców w branży mechaniczno – elektrycznej. Również oferty
pracy o zbliżoności nazwy do technika chłodnictwa i klimatyzacji znaleźć można na różnego rodzaju portalach
internetowych poświęconych ofertom pracy, źródło Centralna Baza Ofert Pracy - www.oferty.praca.gov.pl,
www.gazetapraca.pl/, http://pl.indeed.com/praca, www.pracuj.pl/, www.gowork.pl/, http://zielonalinia.gov.pl/stazei-praktyki i inne.
12 października 2016r. podczas spotkania z pracodawcami przeprowadzono ankiety diagnozujące dalsze (rok
2016 – 2018) zapotrzebowanie na zawody, a obecne w ofercie szkoły oraz zawody nowowprowadzane. W
badaniu ankietowym przeprowadzonym dnia 12 października 216 roku wzięli udział przedstawiciele zakładów
przemysłowych prowadzących działalność w branży elektrycznej, mechanicznej, informatycznej oraz
budowlanej. Zdecydowana większość spośród nich (88%) wskazuje na duże trudności w pozyskaniu
wykwalifikowanych pracowników a 75 % ankietowanych przedsiębiorców uznaje, że przygotowanie absolwentów
szkół do wykonywania zadań zawodowych jest niewystarczające. W związku z deficytem fachowców na rynku
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pracy pracodawcy są gotowi podjąć szeroką współpracę z Zespołem Szkół Mechaniczno-Energetycznych (100%
badanych deklaruje współpracę ze szkołą). Wykazują braki kadr technicznych w zawodach w których kształci
szkoła, ale jednocześnie wskazują na konieczność rozpoczęcia kształcenia w zawodach takich jak spawacz,
elektromonter, technik / monter klimatyzacji i wentylacji, ślusarz, mechanik monter maszyn i urządzeń, gdyż
absolwenci tych kierunków są niezwykle poszukiwani na lokalnym rynku pracy. Poza tym w zawiązku ze stałym
rozwojem i rozbudową przedsiębiorstw, zwiększaniem zakresu i skali produkcji oraz odpływem wysoko
wykwalifikowanych specjalistów, którzy nabywają uprawnienia emerytalne deklarują w najbliższej perspektywie
wzrost zatrudnienia w wyżej wymienionych zawodach.
Analizy przyszłego popytu na planowane kwalifikacje zawodowe w ramach Kwalifikacyjnych Kursów
Zawodowych, w tym prognozowanej liczby potencjalnych kandydatów mogących wziąć udział w kształceniu na
KKZ dokonano na podstawie badań danych demograficznych, źródło demografia.stat.gov.pl/baza/demografia.
Analizowano prognozę GUS dotyczącą miasta Olsztyna i mężczyzn w wieku 18 – 45 lat, w latach 2015 – 2050.
Wymienione dane statystyczne obrazuje wykres:
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GUS prognozuje w latach 2018 – 2023 spadek populacji mężczyzn zamieszkałych w Olsztynie w wieku 18 – 45
lat, o 1,83% co roku.
Analizując statystykę można wnioskować, że populacja mężczyzn zamieszkałych w Olsztynie będzie stopniowo
malała, ale również należy wziąć pod uwagę rosnącą świadomość społeczeństwa dotyczącą konieczności
kształcenia, dokształcania i ewentualnej zmiany zawodu, czyli konieczności kształcenia przez całe życie, czyli
kształcenia ustawicznego.
O wzrastającej świadomości społeczeństwa dotyczącej kształcenia ustawicznego świadczą wyniki
naboru na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w latach 2015/2016 i 2016/2017.
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Poniżej zestawiono słuchaczy ze względu na rok urodzenia:

1991-98
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Zakładając uruchomienie, dodatkowo obok istniejących kierunków kształcenia, nowych kierunków w
następujących zawodach: technik chłodnictwa i klimatyzacji, mechanik – monter maszyn i urządzeń, ślusarz
planowany nabór na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe kształtuje się zgodnie z poniższą tabelą, rozpoczęcie
kształcenia w nowych zawodach nastąpiłoby od roku szkolnego 2018/2019. Zakłada się mniejszy nabór
słuchaczy z uwagi na brak możliwości określenia stopnia zainteresowania kursami przez osoby dorosłe i brak
możliwości dokonania ścisłych założeń w tym zakresie. Dopuszcza się jednak zwiększoną rekrutację.
Prognoza rekrutacji – zajęcia realizowane w budynku B:
Rok
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23
szkolny
Ilość
słuchaczy
0 (remont
80
80
80
80
80
przyjętych budynku)
na KKZ
Docelowo rekrutacja do roku 2022/2023 na
Kwalifikacyjny kurs zawodowy w kwalifikacji „E” - 40 słuchaczy
Kwalifikacyjny kurs zawodowy w kwalifikacji „M” - 40 słuchaczy
Mechanizmy pozyskiwania słuchaczy na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
Czynnikami warunkującymi pozyskiwanie kandydatów na KKZ będą m.in.:
 wysokie wyniki nauczania potwierdzone zdawalnością egzaminów potwierdzających kwalifikacje w
zawodach,
 promocja szkolnictwa zawodowego w ramach kierunków polityki oświatowej państwa,
 podejmowanie działań mających na celu tworzenie dobrego wizerunku szkoły,
 współpraca ze środowiskiem lokalnym: uczestnictwo i współorganizacja imprez ze środowiskiem
lokalnym,
 współpraca ze szkołami zawodowymi, stowarzyszeniami, organizacjami, Uniwersytetem,
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 poprawa stanu technicznego szkoły i jej otoczenia,
 współpraca z pracodawcami: organizacja warsztatów, szkoleń, konferencji, wycieczek, zajęć praktycznej
nauki zawodu, staży i innych przedsięwzięć,
 unowocześnienie bazy technodydaktycznej szkoły,
 szeroka współpraca z mediami,
 aktywna i żywa strona internetowa szkoły,
 szkolny profil na facebook-u.
 upowszechnianie sukcesów szkoły w środowisku lokalnym,
 wzrasta stopniowo świadomość dotycząca konieczności kształcenia ustawicznego wśród mężczyzn
będących w wieku produkcyjnym.
 Kwalifikacyjne Kursu Zawodowe jako forma kształcenia, od niedawna istniejąca na rynku edukacyjnym,
stopniowo zyskuje coraz większą popularność, co przekłada się na potencjalnie wyższą liczbę chętnych
osób chcących się kształcić.
Wnioski:
 istnieją rekomendacje dotyczące zamiaru wprowadzenia do oferty edukacyjnej szkoły nowych zawodów:
technik chłodnictwa i klimatyzacji, mechanik – monter maszyn i urządzeń, ślusarz,
 istnieją rekomendacje dotyczące kontynuacji kształcenia w zawodach obecnych w ofercie edukacyjnej
szkoły: technik elektryk, technik mechanik, elektromechanik, operatora obrabiarek skrawających,
 zawody, w których kształci szkoła i zawody, które zamierza wprowadzić są zawodami zrównoważonymi
lub zawodami deficytowymi,
 pracodawcy wyrażają pozytywną opinię na temat aktualnej oferty kształcenia oraz propozycji
wprowadzenia nowych zawodów i opinię tę stale podtrzymują,
 pracodawcy deklarują daleko idącą chęć współpracy na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego,
sprzyjającą rozwojowi inteligentnych specjalizacji i lokalnego rynku pracy w zakresie współpracy ze
słuchaczami jak również szkołą,
 pracodawcy rekomendują planowane wyposażenie szkoły w sprzęt, maszyny i urządzenia, według ich
opinii obecna baza dydaktyczna nie odpowiada obecnym technologiom i nie odzwierciedla
rzeczywistych warunków pracy,
 przedsiębiorcy widzą potrzebę podejmowania działań na rzecz doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 przedsiębiorcy potwierdzają potrzebę współpracy ze szkołą w zakresie edukacji zawodowej,
 istnieje zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników w przemyśle,
 oferty pracy zamieszczane na portalach internetowych potwierdzają zapotrzebowanie na
wykwalifikowanych pracowników w zawodach, w których kształci i zamierza kształcić szkoła,
 odpowiednio planowana i prowadzona promocja szkoły przyczynią się do wzrostu liczby kandydatów na
KKZ,
dane demograficzne wskazują, iż wzrasta stopniowo liczba ludności, w szczególności mężczyzn, którzy staną się
potencjalnymi kandydatami do szkoły.

3.4.2. Kalkulacja taryf /cen na produkty / usługi / towary
Nie dotyczy, projekt nie generuje przychodów. Od słuchaczy kursów nie będą pobierane opłaty za możliwość
kształcenia.
Zasada pełnego zwrotu kosztów (po projekcie)
Nie dotyczy
Zasada „zanieczyszczający płaci” (po projekcie)
Nie dotyczy
Zasada dostępności cenowej i przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu (po projekcie)
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Nie dotyczy

3.5. Zbiorcze zestawienie wyników analizy finansowej
Na postawie przedstawionych w powyższych podrozdziałach założeniach, przeprowadzono analizę finansową dla
projektu. Najważniejsze wnioski z niej płynące zaprezentowane zostały w poniższym zestawieniu.

Analiza wrażliwości
Wariant podstawowy
Podgląd
Wartość wskaźnika

NPV/C
-6 199 100

ENPV
3 964 810

Wzrost nakładów inwestycyjnych o 10%
Podgląd
Wartość wskaźnika

NPV/C
-6 760 537

ENPV
3 887 603

Wzrost kosztów eksploatacyjnych o 10%
Podgląd
Wartość wskaźnika

NPV/C
-6 767 400

ENPV
3 733 808

NPV/C
-6 241 240

ENPV
4 126 803

Wariant pesymistyczny
Podgląd
Wartość wskaźnika

W związku z brakiem opłat, nie badano wrażliwości na zmianę cen i wielkość popytu. Analiza wrażliwości
wskazuje, że w każdym z uwzględnionych wariantów NPV/C jest mniejsze od zera a ENPV dodatnie.
Projekt jest trwały finansowo, co pokazuje model finansowy (xls) w rozdziale 3.7.

4.Analiza ekonomiczna projektu
Analiza ekonomiczna została przeprowadzona w celu oceny wkładu projektu w polepszenie warunków i
jakości życia w regionie. W pierwszej kolejności dokonano identyfikacji korzyści i kosztów ekonomicznych. W
drugim etapie poddano je szacowaniu wartości, gdyż jest to warunek konieczny do obliczenia wskaźników ENPV,
ERR oraz B/C. Dokonując analizy korzyści i kosztów społecznych wynikających z realizacji projektu
skoncentrowano się na tych elementach, które można poddać kwantyfikacji oraz próbie wyrażania w pieniądzu
(są to oczywiście szacunki, przeprowadzone w gronie ekspertów (metodą delficką), którzy mieli zachować daleko
idącą ostrożność). Opierając się na powyższych założeniach oraz wytycznych do studiów wykonalności w
zakresie infrastruktury edukacyjnej, w szczególności Wytycznych MIR z 2015, Podręczniku CBA z 2014 oraz
Rozporządzeniu nr 2015/207.
Koszty i korzyści są ujmowane w ramach analizy ekonomicznej w cenach stałych. Zgodnie z
rozporządzeniem nr 2015/207, zastosowano społeczną stopę dyskontową na poziomie 5%.
Podstawą do przeprowadzenia analizy ekonomicznej są przepływy środków pieniężnych określone w
analizie finansowej. Określanie ekonomicznych wskaźników efektywności dokonano zgodnie z przedstawionymi
poniżej etapami:
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Etap I
Etap II
Etap III
Etap IV

Koszty inwestycyjne
+/- Korekta o efekty fiskalne
Koszty operacyjne
Przychody operacyjne
Koszty inwestycyjne
+/- Korekta o efekty zewnętrzne
Koszty operacyjne
Przychody operacyjne
Koszty inwestycyjne
+/- Korekta wynikająca z odchyleń cenowych
Koszty operacyjne
Przychody operacyjne
Obliczenie wskaźników efektywności ekonomicznej

W pierwszym etapie analizy wyznaczono korekty wynikające z wpływu wszelkiego rodzaju transferów
społeczno-ekonomicznych na koszty uwzględnione w analizie finansowej. Analizie podlegają następujące
możliwości dokonania korekt:
Koszty inwestycyjne
- VAT – w nakładach inwestycyjnych VAT został uwzględniony, analiza wykonana jest, zgodnie z
przyjętymi założeniami w cenach brutto – model dokonuje korekty automatycznie.
- Inne transfery – brak, nie dokonuje się korekty.
Koszty operacyjne
- VAT – w analizie finansowej VAT został nie został uwzględniony, gdyż została ona zrealizowana w
cenach netto, w związku z czym nie dokonano korekty.
- Inne transfery – brak, nie dokonuje się korekty.
Przychody operacyjne
- VAT – świadczone usługi w analizie przedstawione zostały w cenach netto, w związku z czym nie
dokonuje się korekty.
- Inne transfery – brak, nie dokonuje się korekty.
W drugim etapie dokonano korekty o efekty zewnętrzne.
Etap II – korekta o efekty zewnętrzne
Na podstawie przeprowadzonej analizy zidentyfikowano cztery główne efekty zewnętrzne o charakterze
dodatnim, powstałe dzięki planowanej inwestycji:
1. wartość nakładów inwestycyjnych na realizację projektu, która zostanie wchłonięta przez lokalne firmy
produkcyjno-usługowe
2. zmniejszenie kosztów edukacji związanych z dowozem uczniów do szkoły posiadającej właściwą infrastrukturę edukacyjno-techniczną
3. wzrost kwalifikacji zawodowych,
4. wzrost kapitału ludzkiego
5. dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych
Ad. 1. Wartość nakładów inwestycyjnych na realizację projektu, która zostanie wchłonięta przez lokalne
firmy produkcyjno-usługowe
W ramach projektu zakłada się, że ok. 5% nakładów inwestycyjnych „wróci” na rynek lokalny, gdyż kupowane
będą tu materiały, wykorzystywani lokalni pracownicy, firmy, doradztwo, itp., przyczyniając się tym samym do
rozwoju lokalnego dobrobytu.
Ad. 2. Zmniejszenie kosztów edukacji związanych z dowozem uczniów do szkoły posiadającej właściwą
infrastrukturę edukacyjno-techniczną oraz ich zakwaterowaniem
W wyniku realizacji inwestycji możliwe będzie uruchomienie nowych kierunków edukacji. W przypadku technika
chłodnictwa i klimatyzacji, jako nowym kierunku kształcenia w Polsce, najbliższą placówką oferującą podobny
program jest w Bydgoszczy. Koszt miesięcznego pobytu w internacie wraz z wyżywieniem w Zespole Szkół
Elektronicznych im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy to 306,00 zł. Koszt biletów pkp, przy założeniu przejazdu
raz w miesiącu – przyjęto średnią cenę biletu równą 50,00. Dodatkowym elementem który powinien być
uwzględniony w kalkulacji, to koszty społeczne związane z koniecznością szybkiego wyprowadzenia się
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młodocianego ucznia z domu rodzinnego, które z racji braku jednoznacznej metodyki badawczej w tym zakresie
w niniejszej analizie zostały pomięte.
Ad. 3. Wzrost kwalifikacji zawodowych
W wyniku realizacji inwestycji rokrocznie przyjętych zostanie ok 80 słuchaczy. Koszt osiągnięcia kwalifikacji
analogicznych jakie otrzymuje absolwent szkoły przy pomocy komercyjnych szkoleń jest trudny do
jednoznacznego oszacowania, gdyż oferty na rynku nie obejmują analogicznego zakresu. W ramach próby
oszacowania zidentyfikowano część z nich. Dla potrzeb analizy przyjęto, że średnio miesiąc kursu kosztuje ok.
200,00.
Ad. 4. Wzrost kapitału ludzkiego
Wzrost kapitału ludzkiego, zgodnie z wytycznymi dla Studiów Wykonalności obliczony został jako różnica w
wynagrodzeniu osób bez kwalifikacji, a wynagrodzeniem uzyskanym po zakończonym procesie edukacji. W
chwili obecnej osoby rozpoczynające karierę zawodową i nie posiadające wykształcenia mogą najczęściej liczyć
na wynagrodzenie na poziomie minimalnym. W roku 2015 kształtowało się ono na poziomie 1480 złotych za
pierwszy rok pracy, natomiast badania przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w roku 2015 wskazały, że osoby
posiadające wykształcenie zasadnicze zawodowe mogą liczyć (mediana) na 2 600,00. Wraz ze stażem pracy
różnica ta pogłębia się. Dla celów analizy przyjęto tylko różnicę w wynagrodzeniach za pierwszy rok, a zatem
1120,00 na każdego absolwenta szkoły, który zdobędzie nowe kwalifikacje dzięki zrealizowanemu projektowi.
Ad. 5. Dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych
Aktywizacja osób niepełnosprawnych z punktu widzenia społecznego jest bardzo ważnym elementem
definiującym społeczność XXI wieku. Do tej pory osoby niepełnosprawne zamykane były w czterech ścianach.
Obecnie dostrzega się potencjał w nich tkwiący i ich potrzeby. Jedną z pierwszych, podstawowych barier
uniemożliwiających, a przynajmniej znaczenie utrudniających ich aktywizację, szczególnie samodzielną, są
kwestie architektoniczne. Planowana inwestycja zniweluje te bariery. Wycena tego typu działań jest niezmiernie
trudna, bo to nie tylko kwestie finansowe ale społeczne, związane z wykluczeniem społecznym.
Modernizowany budynek „B” projektowany jest bez barier dla osób niepełnosprawnych. Użytkownikami
budynku są głównie osoby pełnosprawne, jednakże cały budynek jest dostępny dla osób z różnymi
niepełnosprawnościami. Zastosowane rozwiązania projektowe zapewnią realizację zasady równości szans i
niedyskryminacji osób, niezależnie od ich stopnia niepełnosprawności.
Budynek „B” dostępny jest z poziomu terenu, bez barier dla osób niepełnosprawnych:
przez wejście główne z poziomu terenu z placu manewrowego między budynkami „A” i „B”.
Szerokie korytarze, brak różnic w poziomie posadzki w całym budynku, drzwi bez progów oraz prosty i
czytelny układ komunikacji ułatwiający orientację, pozwalają na dostęp osobom z niepełnosprawnościami do
każdego miejsca w budynku, bez pomocy innych osób.
Rozwiązania kolorystyczne i fakturowe na posadzkach, w szczególności w ciągach komunikacyjnych,
ułatwią poruszanie się osobom z dysfunkcjami wzroku. Zastosowane będą drzwi w kontrastowym kolorze dobrze
widocznym na tle ścian. Wszelkie oznaczenia (np. toalet) będą wykonane w formie kontrastowych piktogramów,
umieszczonych w taki sposób, by były one czytelne dla osób niedowidzących, niskich, poruszających się na
wózkach. Numeracje pomieszczeń będą odpowiednio zwiększone i wykonane w formie wypukłej. Bezpośrednio
przy wejściu zostaną umieszczone plany budynku w wersji dotykowej.
Przewidziana jest toaleta dla osób niepełnosprawnych, dostępna z głównej komunikacji, z odpowiednim
wyposażeniem i uchwytami, pozwalające na swobodne poruszanie się osób na wózku.
Trudno jednoznacznie określi wartość korzyści tego rodzaju. W analizie korzyści te oszacowano na wysokość
50 000 złotych rocznie.
W wyniku przeprowadzonej analizy, nie dostrzeżono ekonomicznych efektów ujemnych realizacji inwestycji.
W III etapie dokonano analizy pod względem korekt wynikające z odchyleń cenowych. Korekty wynikające
z odchyleń cen materiałów i urządzeń nie zostaną dokonane. Przyjęto, iż całość kosztów środków technicznych
uwzględnionych w analizie finansowej nie będzie podlegać ograniczeniom wynikającym z funkcjonowania na
niekonkurencyjnym rynku. Takich odchyleń nie będzie również przy analizie kosztów pracy wycenionej w
kosztach inwestycyjnych.
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poszczególnych latach analizy. Na podstawie powyższych założeń, z wykorzystaniem arkusza uniwersalnego
modelu ekonomicznego przeprowadzono analizę ENPV, ERR oraz B/C.
Tabela Analiza ENPV/ERR
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Analiza B/C

Reasumując, zgodnie z przeprowadzoną analizą ekonomiczną projektu wykazano, że jest on warty
dofinansowania. ENPV>0, ERR>5%, B/C>1.
Analiza wrażliwości również wskazuje, że realizacja scenariuszy negatywnych (wzrost kosztów inwestycyjnych o
10%, spadek przychodów o 10% i wzrost kosztów o 10%) nie powoduje zmiany tych parametrów.
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