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Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku

współfinansowanego ze rodków Unii Europejskiej!

„Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 
- Szkoła inteligentnych specjalizacji

 Jest to projekt zintegrowany, 

jest podniesienie poziomu kształcenia zawodowego oraz kształtowanie kompetencji uczniów i 

nauczycieli ZSZNr2 wraz z dostosowaniem 

pracy.  

 Projekt twardy zrealizuje Miasto Białystok, jego efektem b dzie 

potrzeb dydaktycznych budynek warsztatowo

Baza dydaktyczno-techniczna zostanie wypo

doskonaleniu zawodowemu i praktycznej nauce zawodu.

kształcenia praktycznego  oraz pracownie stosowania narz dzi cyfrowych.

 Nasz projekt został pozytywnie zaopiniowany w konk

003/17, będącym częścią konkursu zintegrowanego RPPD.03.03.01_08.02.02

001/17 Oś Priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje,

młodzieży na rzecz konkurencyjno ci podlaskiej gospodarki.

W ramach projektu miękkiego 
I.  Dodatkowe formy kształcenia dla uczniów

II.  Podnoszenie kompetencji kadry dydaktycznej

III. Współpraca z pracodawcami

IV.  Pomoc stypendialna dla uczniów

 

Projekt skierowany jest do 
• uczniów ZSZNr2 kształc cych si  zawodach technik 

nowych zawodów technik automatyk i operator maszyn i urz dze  do przetwórstwa 

tworzyw sztucznych 

• nauczycieli ZSZNr2, w tym nau

ogólnego (matematyki, fizyki,

Okres realizacji projektu: 01.0

Finansowanie projektu: 
• Wartość projektu twardego: 

• Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 

• Wkład własny: 476 178,42

• Wartość projektu miękkiego: 

• Europejski Fundusz Społeczny: 

• Wkład własny: 155 625

Łączna wartość projektu ZIT BOF:

Łączna wartość dofinansowania EFRR, EFS:
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Zawodowych Nr 2 w Białymstoku rozpoczął realizację projektu 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej! 

Tytuł projektu:  

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku 
zkoła inteligentnych specjalizacji” 

Jest to projekt zintegrowany, ZSZNr2 zrealizuje projekt miękki, 

kształcenia zawodowego oraz kształtowanie kompetencji uczniów i 

raz z dostosowaniem do oczekiwań i potrzeb regionalnego 

Projekt twardy zrealizuje Miasto Białystok, jego efektem będzie zmodernizowany do 

potrzeb dydaktycznych budynek warsztatowo-dydaktyczny i sala B12 w budynku szkoły. 

techniczna zostanie wyposażona w nowoczesny 

doskonaleniu zawodowemu i praktycznej nauce zawodu. Powstaną nowoczesne pracownie 

kształcenia praktycznego  oraz pracownie stosowania narzędzi cyfrowych. 

Nasz projekt został pozytywnie zaopiniowany w konkursie RPPD.03.03.01

/17, b cym częścią konkursu zintegrowanego RPPD.03.03.01_08.02.02

 Priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe 

młodzie y na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki. Priorytet inwestycyjny: 10.4

mi kkiego realizowane będą 4 zadania: 
Dodatkowe formy kształcenia dla uczniów 

Podnoszenie kompetencji kadry dydaktycznej 

Współpraca z pracodawcami 

Pomoc stypendialna dla uczniów 

kształcących się zawodach technik  mechatronik, mechatronik i 2 

nowych zawodów technik automatyk i operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa 

, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego oraz 

ogólnego (matematyki, fizyki, chemii,  j. angielskiego)  

01.02.2019r. - 30.06.2021r. 

Wartość projektu twardego: 3 174 522,31 zł 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 2 698 343,89 zł 

178,42 zł 

Wartość projektu miękkiego: 1 037 500 zł 

Europejski Fundusz Społeczny: 881 875 zł 

155 625 zł 

czna wartość projektu ZIT BOF: 4 212 022,31 zł 

czna wartość dofinansowania EFRR, EFS: 3 580 218,89 zł 
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rozpocz ł realizację projektu 

 

w Białymstoku  

zrealizuje projekt miękki, którego celem 

kształcenia zawodowego oraz kształtowanie kompetencji uczniów i 

o oczekiwa  i potrzeb regionalnego rynku 

zmodernizowany do 

dydaktyczny i sala B12 w budynku szkoły. 

nowoczesny sprzęt służący 

Powstan  nowoczesne pracownie 

 

RPPD.03.03.01-IZ.00-20-

/17, b cym części  konkursu zintegrowanego RPPD.03.03.01_08.02.02-IZ.00-20-

Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe 

orytet inwestycyjny: 10.4  

mechatronik, mechatronik i 2 

nowych zawodów technik automatyk i operator maszyn i urz dzeń do przetwórstwa 

oraz  kształcenia 


