
W dniu 27 listopada 2012 r. Powiat 
Prudnicki podpisał umowę na rea-
lizację projektu „Doposażenie bazy 
dydaktycznej Powiatowego Centrum 
Kształcenia Praktycznego w Prudniku”  
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opol-
skiego na lata 2007-2013. Projekt ten 
stanowi drugi etap zakończonego w 
2009 r. projektu „Modernizacja bazy 
dydaktycznej placówek kształcenia 
ustawicznego i praktycznego Powiatu 
Prudnickiego”, realizowanego również 
ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opol-
skiego na lata 2007-2013.

Wartość projektu wynosi 495 113,57 
zł, w tym wartość dofinansowania ze 
środków Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego wynosi 420 846,53 
zł. Powiat Prudnicki wniesie wkład 
własny w wysokości 74 267,04 zł.

Celem ogólnym Projektu jest popra-
wa warunków kształcenia na poziomie 
ponadgimnazjalnym i policealnym 
prowadząca do zwiększenia poziomu 
wykształcenia i kwalifikacji oraz dosto-
sowania umiejętności mieszkańców 
regionu do potrzeb rynku pracy.

Przedmiotem projektu jest doposa-
żenie bazy dydaktycznej Powiatowego 
Centrum Kształcenia Praktycznego w 
Prudniku poprzez zakup sprzętu i wypo-
sażenia do 6 specjalistycznych pracow-
ni oraz do 1 sali wykładowej. W ramach 
projektu planuje się zakup m.in. sprzętu 
komputerowego wraz z oprogramo-
waniem biurowym i specjalistycznym, 
projektory multimedialne, tablice interak-
tywne oraz wyposażenie specjalistyczne 
takie jak m.in. podręczniki i oprogramo-
wanie do nauki jazdy samochodem wraz 
z symulatorem nauki jazdy samochodem 
czy symulator szkoleniowy do obsługi 
i programowania sterowań obrabiarek. 
Zakupiony w ramach projektu sprzęt i 
wyposażenie pozwoli na rozszerzenie 
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oferty edukacyjnej oraz podniesienie 
jakości prowadzonych dotychczas w 
placówce zajęć dydaktycznych m.in. 
w pracowni handlowej, komputero-
wej, mechaników samochodowych, 
obróbki skrawaniem oraz w spawalni. 
Zwiększy się konkurencyjność ofer-
ty edukacyjnej PCKP w Prudniku, a 
uczestnikom zajęć umożliwi się do-
stęp do technologii wymaganych 
przez potencjalnych pracodawców 
w najnowocześniejszych zakładach 
pracy.

Z bazy lokalowej Powiatowego 
Centrum Kształcenia Praktycznego i 
zakupionego sprzętu korzystać będą 
zarówno uczniowie, młodociani 
pracownicy, absolwenci, słuchacze 
Uniwersytetu III Wieku, jak również 
wszystkie inne osoby zainteresowane 
zdobyciem wykształcenia i kwalifika-
cji w zawodach, które są szczególnie 
poszukiwane na terenie przygranicz-
nego, lokalnego i regionalnego rynku 
pracy. Obiekt wykorzystywany będzie 
zatem wielozadaniowo, co pozwoli na 
efektywne wykorzystanie bazy dydak-
tycznej.

Powiat stawia na rozwój kształcenia zawodowego


