
 

ZARZĄDZENIE NR 56/2017 

 

Starosty Nowodworskiego 
z dnia 14 grudnia 2017 r. 

 

w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie pn. „Żuławska 

Akademia EduTIKacji” 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz Umowy nr 

RPPM.03.02.01-22-0085/15-00 o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zarządzam, co następuje:  

 

§ 1. 

 

Ustalam i wprowadzam Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie pn. „Żuławska Akademia 

EduTIKacji”, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 2. 

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się koordynatorowi projektu pn.„Żuławska Akademia 

EduTIKacji”. 

 

§ 3. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

§ 4. 

 

Traci moc Zarządzenie Nr 38/2017 Starosty Nowodworskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w  

sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie pn. „Żuławska Akademia 

EduTIKacji”. 

 

 

 

 

 

Starosta Nowodworski 

( -) 

Zbigniew Ptak 



UZASADNIENIE 

 

W związku z realizacją projektu pn. „Żuławska Akademia EduTIKacji” w ramach 

Działania 3.3 Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej, Oś 

Priorytetowa 3 Edukacja, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z 

wnioskiem o dofinansowanie nr RPPM.03.02.01-22-0085/15 oraz przeniesieniem części zajęć 

z Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim do Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Dworze 

Gdańskim, niezbędna jest zmiana regulaminu rekrutacji i udziału uczestników w ww. 

projekcie. 

 

Regulamin określa zasady rekrutacji, grupy odbiorców oraz listę dokumentów niezbędną do 

złożenia przez potencjalnego uczestnika. 

 

Zarządzenie jest zgodne z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 

2015-2024, obszar priorytetowy kapitał ludzki  i społeczny (P2), cel strategiczny: CS2.2 

Wartościowy kapitał społeczny, cel operacyjny: CO.2.1.5 Rozwój oferty i infrastruktury 

edukacyjno-dydaktycznej oraz CO.2.1.6 Podniesienie poziomu i jakości edukacji oraz 

dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy. 
 

 


