
PROJEKTY UNIJNE ZREALIZOWANE 

 
 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2007-2013 

 
 
 

PROJEKTY INWESTYCYJNE: 

 
 
„Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie wraz z 
modernizacją kotłowni i sieci cieplnej" 

 
Program:  Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 

Priorytet: Priorytet III Środowisko przyrodnicze 

Działanie: Działania 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku 

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Śremie 

Cel projektu: zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w regionie oraz zmniejszenie zużycia energii 

cieplnej poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w obiektach szkolnych 

Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie i filii szkoły w Śremie 

Okres realizacji: 2008r. - 2011r. 

Wartość projektu: 2.779.619,52 zł 

Kwota dofinansowania: 1.930.534,80 zł 

 
 
„Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Śremskiego”  
 

Program:  Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 

Priorytet: Priorytet III Środowisko przyrodnicze 

Działanie: Działania 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku 

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Śremie 

Cel projektu: zmniejszenie zużycia energii cieplnej poprzez przeprowadzenie prac 

termomodernizacyjnych w obiektach szkolnych Zespołu Szkół Politechnicznych w 

Śremie oraz w Zespole Szkół Technicznych w Śremie 

Okres realizacji: 2010r. - 2012r. 

Wartość projektu: 1.352.485,81 zł 

Kwota dofinansowania: 984.148,70 zł 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PROJEKTY Z ZAKRESU TURYSTYKI: 

 
 
 "Z Napoleonem do Wielkopolski - promocja walorów turystycznych i kulturowych regionu 
południowo - zachodniej Wielkopolski" 
 
 

Program:  Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 

Priorytet: Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe 

Działanie: Działania 6.1. Turystyka 

Jednostka realizująca: projekt partnerski z Powiatem Jarocińskim (Lider Projektu), Gostyńskim, Kościańskim, 

Leszczyńskim i Średzkim 

Cel projektu: działania przyczyniające się do wzrostu znaczenia turystyki w rozwoju Wielkopolski 

Okres realizacji: od 25.01.2011r. do 30.11.2013r. 

Wartość projektu: 1.440.000,00 zł 

Kwota dofinansowania: 1.224.000,00 zł 

 
 
 
 
 

PROJEKTY Z ZAKRESU RYNKU PRACY I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI: 

 
„Wysoki standard gwarantem sukcesu”  
 

Program:  Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 

Priorytet: Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 

Działanie: Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej 

w regionie 

Poddziałanie: Poddziałania 6.1.2. Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji 

zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie 

Jednostka realizująca: Powiatowy Urząd Pracy w Śremie 

Cel projektu: wzmocnienie usług rynku pracy oraz dostosowanie się do potrzeb klientów, zarówno 

osób pozostających bez pracy, jak i pracodawców 

Okres realizacji: od 01.05.2008r. do 31.12.2009r. 

Wartość projektu: 238.950,00 zł 

Kwota dofinansowania: 203.107,50 zł 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 „Profesjonalny pracownik”  
 

Program:  Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 

Priorytet: Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 

Działanie: Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej 

w regionie 

Poddziałanie: Poddziałania 6.1.2. Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji 

zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie 

Jednostka realizująca: Powiatowy Urząd Pracy w Śremie 

Cel projektu: wzmocnienie usług rynku prasy oraz dostosowanie się do potrzeb klientów -projekt 

skierowany do pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Śremie zatrudnionych na 

kluczowych stanowiskach 

Okres realizacji: od 01.06.2009r. do 31.12.2011r. 

Wartość projektu: 447.058,82 zł 

Kwota dofinansowania: 380.000,00 zł 

 
 
 
„Do zatrudnienia jeden krok”  
 

Program:  Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 

Priorytet: Priorytet VII Promocja integracji społecznej 

Działanie: Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej 

Poddziałanie: Poddziałania 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym 

Jednostka realizująca: Powiatowy Urząd Pracy w Śremie w partnerstwie z Zespołem Szkół Politechnicznych im. 

Powstańców Wielkopolskich w Śremie 

Cel projektu: aktywizacja społeczno-zawodowa 21 uczniów niepełnosprawnych, którzy ukończą w 

latach 2010-2012 naukę w klasach specjalnych Zespołu Szkół Politechnicznych im. 

Powstańców Wielkopolskich w Śremie 

Okres realizacji: od 01.11.2010r. do 30.09.2012r. 

Wartość projektu: 339.996,02 zł 

Kwota dofinansowania: 339.996,02 zł 

 

 
„Kompetentni znaczy skuteczni” 
 

Program:  Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 

Priorytet: Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 

Działanie: Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej 

w regionie 

Poddziałanie: Poddziałania 6.1.2. Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji 

zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie 

Jednostka realizująca: Powiatowy Urząd Pracy w Śremie 

Cel projektu: wzmocnienie potencjału kadrowego i kompetencyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w 

Śremie 

Okres realizacji: 01.12.2011r. - 30.11.2014r. 

Wartość projektu: 583.850,05 zł 

Kwota dofinansowania: 496.272,54 zł 



„Bądź gotowy dziś… do zmian” 
 

Program:  Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 

Priorytet: Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 

Działanie: Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej 

w regionie 

Poddziałanie: Poddziałania 6.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu 

aktywności zawodowej osób bezrobotnych 

Jednostka realizująca: Powiatowy Urząd Pracy w Śremie 

Cel projektu: aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie 

Pracy w Śremie, w tym w szczególności osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na 

rynku pracy, oraz ułatwieniem tym osobom ponowną integrację z rynkiem pracy 

Okres realizacji: 01.01.2008r. - 31.12.2014r. 

Wartość projektu: rok 2008 - 2.166.437,10 zł 

rok 2009 - 1.487.783.08 zł 

rok 2010 - 1.723.475,70 zł 

rok 2011 - 688.635,50 zł  

rok 2012 - 864.580,47 zł 

rok 2013 - 1.557.701,20 zł 

rok 2014 - 2.647.800,00 zł 

Kwota dofinansowania: rok 2008 - 2.166.437,10 zł 

rok 2009 - 1.487.783.08 zł 

rok 2010 - 1.723.475,70 zł 

rok 2011 - 688.635,50 zł 

rok 2012 - 734.893,40 zł 

rok 2013 – 1.557.701,20 zł 

rok 2014 - 2.647.800,00 zł 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROJEKTY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ: 

 
 
„Pokonać wykluczenie. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym w Powiecie Śremskim” 
 

Program:  Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 

Priorytet: Priorytet VII Promocja integracji społecznej 

Działanie: Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 

Poddziałanie: Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe 

centra pomocy rodzinie 

Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie 

Cel projektu: zwiększenie możliwości dostępu do rynku pracy oraz integracja społeczna 40 osób 

zagrożonych marginalizacją społeczną i zawodową 

Okres realizacji: 01.06.2008r. do 31.12.2014r. 

Wartość projektu: rok 2008 - 174.562,98 zł 

rok 2009 - 193.493,25 zł 

rok 2010 - 350.978,37 zł 

rok 2011 - 319.058,51 zł 

rok 2012 – 602.860,04 zł 

rok 2013 – 539.662,37 zł 

rok 2014 – 628.558,63 zł 

Kwota dofinansowania: rok 2008 - 156.223,86 zł 

rok 2009 - 173.176,46 zł 

rok 2010 - 314.125,64 zł 

rok 2011 - 287.881,77 zł 

rok 2012 – 539.559,74 zł 

rok 2013 – 485.263,19 zł 

rok 2014 – 562.559,97 zł 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROJEKTY EDUKACYJNE: 

 
  
„Daj mi szansę, a uwierzę w siebie – stanę się fachowcem”  
 

Program:  Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 

Priorytet: Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 

Działanie: Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Śremie w partnerstwie z Cechem Rzemiosł Różnych w Śremie 

Cel projektu: zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej 80 uczniów zawodowych szkół 

ponadgimnazjalnych powiatu śremskiego, zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z 

systemu szkolnictwa poprzez zorganizowanie w kompleksowych działań edukacyjnych 

umożliwiających dalsze kształcenia i efektywnego wejścia na rynek pracy 

Okres realizacji: od 01.09.2009r. do 31.08.2011r. 

Wartość projektu: 496.399,10 zł 

Kwota dofinansowania: 406.254,95 zł   

 

 
 
„Bogatsi o doświadczenia z praktyk – bardziej mobilni na rynku pracy” 
 

Program:  Program Uczenie się przez całe życie, Leonardo da Vinci, Projekt staży 

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Technicznych im. H. Cegielskiego w Śremie 

Cel projektu: wspieranie uczestników projektu w zdobywaniu i wykorzystywaniu wiedzy, 

umiejętności i kwalifikacji w nowym środowisku zawodowym, aby ułatwiać im dalszy 

rozwój osobisty oraz umożliwienie uczestnikom poznania środowiska zawodowego, 

organizacji i kultury pracy w innym kraju, zachęcanie do otwartości i współpracy, 

wspieranie zdolności adaptacyjnych oraz uwrażliwienie na rosnące mentalne i 

kulturowe; czterotygodniowa praktyka 10 uczniów szkoły, uczących się w technikum 

elektronicznym, w firmach elektronicznych w Plymouth w Wielkiej Brytanii 

Okres realizacji: od 12.01.2011r. do 31.07.2012r. 

Wartość projektu: 65.618 euro 

Kwota dofinansowania: 65.618 euro 

 
 
 
 “Europen cultural diversity, is our common wealth” 
 

Program:  Program Uczenie się przez całe życie, Comenius, Partnerski Projekt Comenius 

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie 

Cel projektu: umożliwienie uczniom szkół średnich udziału w nauce i życiu w innych krajach 

europejskich, rozwinięcie w nich zrozumienia dla różnorodności kulturowej i językowej, 

nabycie przez nich kompetencji niezbędnych dla ich rozwoju osobistego oraz 

wzmocnienie wieloletniej współpracy pomiędzy szkołami; wizyta uczniów i nauczycieli 

w Hiszpanii 

Okres realizacji: 2010r. – 2012r. 

Wartość projektu: 20.000 euro 

Kwota dofinansowania: 20.000 euro 

 
 



„Realizacja stażu w projekcie LdV podnosi jakość kształcenia praktycznego” 
 

Program:  Program Uczenie się przez całe życie, Leonardo da Vinci, staże 

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie 

Cel projektu: organizacja stażów uczniowskich w krajach Unii Europejskiej; staż zawodowy dla 

uczniów w Czechach 

Okres realizacji: 2012r. 

Wartość projektu: 26.785 euro 

Kwota dofinansowania: 26.785 euro 

 
 
  
„Wzbogacamy swoje umiejętności zawodowe poprzez praktyki zagraniczne” 
 

Program:  Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 

Priorytet: Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty 

Działanie: Działania 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie 

Poddziałanie: Poddziałanie 3.4.2 Upowszechnienie uczenia się przez całe życie – projekty systemowe 

Program Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci Projekty mobilności (staże) 

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Technicznych im. H. Cegielskiego w Śremie 

Cel projektu: wspieranie uczestników projektu w zdobywaniu i wykorzystywaniu wiedzy, 

umiejętności i kwalifikacji w nowym środowisku zawodowym, aby ułatwiać im dalszy 

rozwój osobisty oraz umożliwienie uczestnikom poznania środowiska zawodowego, 

organizacji i kultury pracy w innym kraju, zachęcanie do otwartości i współpracy, 

wspieranie zdolności adaptacyjnych oraz uwrażliwienie na rosnące mentalne i 

kulturowe 

Okres realizacji: marzec 2013r. 

Wartość projektu: 192.479,10 zł 

Kwota dofinansowania: 192.479,10 zł   

 
 
 
„Chcemy być lepsi na rynku pracy” 
 

Program:  Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 

Priorytet: Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty 

Działanie: Działania 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie 

Poddziałanie: Poddziałanie 3.4.2 Upowszechnienie uczenia się przez całe życie – projekty systemowe 

Program Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci Projekty mobilności (staże) 

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Technicznych im. H. Cegielskiego w Śremie 

Cel projektu: wspieranie uczestników projektu w zdobywaniu i wykorzystywaniu wiedzy, 

umiejętności i kwalifikacji w nowym środowisku zawodowym, aby ułatwiać im dalszy 

rozwój osobisty oraz umożliwienie uczestnikom poznania środowiska zawodowego, 

organizacji i kultury pracy w innym kraju, zachęcanie do otwartości i współpracy, 

wspieranie zdolności adaptacyjnych oraz uwrażliwienie na rosnące mentalne i 

kulturowe 

Okres realizacji: czerwiec 2013r. 

Wartość projektu: 74.622,79 zł 

Kwota dofinansowania: 74.622,79 zł   

 



„Praktyka rolnicza w ramach stażu LdV realizuje program ochrony środowiska” 
 

Program:  Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 

Priorytet: Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty 

Działanie: Działania 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie 

Poddziałanie: Poddziałanie 3.4.2 Upowszechnienie uczenia się przez całe życie – projekty systemowe 

Program Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci Projekty mobilności (staże) 

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie 

Cel projektu: wspieranie uczestników projektu w zdobywaniu i wykorzystywaniu wiedzy, 

umiejętności i kwalifikacji w nowym środowisku zawodowym, aby ułatwiać im dalszy 

rozwój osobisty oraz umożliwienie uczestnikom poznania środowiska zawodowego, 

organizacji i kultury pracy w innym kraju, zachęcanie do otwartości i współpracy, 

wspieranie zdolności adaptacyjnych oraz uwrażliwienie na rosnące mentalne i 

kulturowe 

Okres realizacji: 2013r. 

Wartość projektu: 24.183 euro 

Kwota dofinansowania: 24.183 euro   

 

 

 

,,Making local heritage global" 
 

Program:  Program Uczenie się przez całe życie, Comenius, Partnerski Program Szkół 

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Śremie 

Cel projektu: uczenie się poprzez działanie, współpraca w grupie; wizyty uczniów i opiekunów ZSO w 

Sopron (Węgry) 

Okres realizacji: od 01.08.2011r. do 31.07.2013r. 

Wartość projektu: 20.000 euro 

Kwota dofinansowania: 20.000 euro 

 
 
„Fachowiec – dobra przyszłość” 
 

Program:  Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 

Priorytet: Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 

Działanie: Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Śremie 

Cel projektu: wyposażenie 80 uczniów zawodowych szkół ponadgimnazjalnych powiatu śremskiego w 

umiejętności i wiedzę niezbędne do funkcjonowania na rynku pracy poprzez organizację 

kompleksowych działań edukacyjnych 

Okres realizacji: od 01.03.2012r. do 28.02.2014r. 

Wartość projektu: 435.058,48 zł 

Kwota dofinansowania: 372.900,00 zł 

 
 
 
 
 
 
 



 „To be ready for Europe” 
 

Program:  Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 

Priorytet: Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty 

Działanie: Działania 3.3 Poprawa jakości kształcenia 

Poddziałanie: Poddziałanie 3.3.1 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty 

systemowe 

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Technicznych im. H. Cegielskiego w Śremie 

Cel projektu: podwyższenie kompetencji i kwalifikacji uczestników projektu oraz ich zapoznanie się z 

innowacjami stosowanymi w kształceniu zawodowym w kraju partnera 

Okres realizacji: luty 2014r. 

Wartość projektu: 43.234,79 zł 

Kwota dofinansowania: 43.234,79 zł 

 
 
 
„Start w przyszłość” 
 

Program:  Program Uczenie się przez całe życie, Leonardo da Vinci - staże 

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Technicznych im. H. Cegielskiego w Śremie 

Cel projektu: przygotowanie wykwalifikowanej kadry techników do znalezienia zatrudnienia przede 

wszystkim w przemyśle elektronicznym oraz zdobycie wiadomości na temat możliwości 

wykorzystywania promieniowania słonecznego w celu uzyskiwania energii elektrycznej 

Okres realizacji: maj 2014r. – kwiecień 2015r. 

Wartość projektu: 332.895,00 zł 

Kwota dofinansowania: 332.895,00 zł 

 
 
 
„To be ready for Europe” 
 

Program:  Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 

Priorytet: Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty 

Działanie: Działania 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie 

Poddziałanie: Poddziałanie 3.4.2 Upowszechnienie uczenia się przez całe życie – projekty systemowe 

Program Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci Projekty mobilności (staże) 

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Technicznych im. H. Cegielskiego w Śremie 

Cel projektu: zdobycie kierunkowych umiejętności zawodowych w firmach branży elektronicznej i ITC 

współpracujących z firmą Training Vision w Portsmouth w Wielkiej Brytanii oraz 

możliwość szkolenia w zakresie obsługi przyrządów pomiarowych i testerów używanych 

w firmie 

Okres realizacji: czerwiec 2014r. 

Wartość projektu: 120.917,82 zł 

Kwota dofinansowania: 120.917,82 zł   

 
 
 
 
 
 



“Historical and cultural richness assures peaceful future” 
 

Program:  Program Uczenie się przez całe życie, Comenius, Partnerski Projekt Comenius 

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie 

Cel projektu: umożliwienie uczniom szkół średnich udziału w nauce i życiu w innych krajach 

europejskich, rozwiniecie w nich zrozumienia dla różnorodności kulturowej i językowej, 

nabycie przez nich kompetencji niezbędnych dla ich rozwoju osobistego 

Okres realizacji: 2013r. - 2014r. 

Wartość projektu: 20.000 euro 

Kwota dofinansowania: 20.000 euro 

 
 
„Wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli z terenu powiatu śremskiego poprzez wdrożenie 
zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli” 
 

Program:  Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 

Priorytet: Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty 

Działanie: Działania 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół 

Jednostka realizująca: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Śremie 

Cel projektu: podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie 

śremskim poprzez stworzenie planów wspomagania spójnych z rozwojem 29 szkół i 9 

przedszkoli w obszarach wymagających szczególnego wsparcia 

Okres realizacji: od 01.08.2013r. do 31.07.2015r. 

Wartość projektu: 454.870,00 zł 

Kwota dofinansowania: 454.870,00 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


