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Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego informuje 

o prowadzonym naborze Partnera ponadnarodowego z sektora publicznego do współpracy 

przy realizacji projektu nr POKL/I/9.2/PN/12 (Priorytet IX Rozwój wykształcenia 

i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.2. 

Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego). 

 

Obszar tematyczny projektu:  

 Wymiana dobrych praktyk z Partnerem ponadnarodowym z sektora publicznego 

(szkoła prowadząca kształcenie zawodowe w obszarze gastronomii).  

 Wspólne wypracowanie rozwiązań (dla potrzeb Zespołu Szkół Gastronomicznych 

w Łodzi oraz Szkoły Partnerskiej) w zakresie wykorzystania technologii 

informacyjno-komunikacyjnej (ICT) w kształceniu zawodowym w obszarze 

gastronomii oraz do celów promocji szkół i kształcenia zawodowego w tym obszarze. 

 

Oczekiwania wobec potencjalnego Partnera: 

 Partner należy do sektora finansów publicznych (szkoła zawodowa prowadząca 

kształcenie w obszarze gastronomii). 

 Minimum 3-letnie doświadczenie w kształceniu w obszarze gastronomii. 

 Potencjał instytucjonalny, osobowy i finansowy zapewniający prawidłową realizację 

projektu oraz zadań partnerstwa. 

 Gotowość do współpracy przy opracowywaniu wniosku o dofinansowanie projektu. 

 Doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii 

Europejskiej (pożądane). 

 

Oczekiwany wkład partnera w realizację projektu: 

 Udział w opracowywaniu wspólnych rozwiązań w zakresie wykorzystania technologii 

informacyjno-komunikacyjnej (ICT) w kształceniu zawodowym w obszarze 

gastronomii oraz do celów promocji szkół i kształcenia zawodowego w tym obszarze. 

 Przygotowanie wizyty studyjnej dla polskich uczniów, nauczycieli i grup ekspertów. 

 Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dla uczniów w ww. obszarze tematycznym. 
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Zgłoszenie w formie pisemnej należy przesłać do dnia 11 grudnia 2012 roku (do godz. 16:00) 

na adres Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, ul. 

Kopcińskiego 29, 90-142 Łódź, z dopiskiem: „Projekt 9.2 – gastronomia” lub drogą 

elektroniczną na adres dorota@wckp.lodz.pl 

Informacja o wyborze instytucji partnerskiej zostanie zamieszczona na stronie 

http://bip.wckp.lodz.pl/  

Wszystkie podmioty, które złożyły stosowną ofertę zostaną poinformowane drogą 

elektroniczną o dokonanym wyborze instytucji partnerskiej. Istnieje możliwość wniesienia 

środka odwoławczego drogą elektroniczną do dnia 14 grudnia 2012 roku (do godz. 16:00) 

na adres wcdnikp@wckp.lodz.pl. Z procesu rozpatrywania środka odwoławczego zostaną 

wyłączone osoby, które były zaangażowane w ocenę odpowiedzi przesłanych na ogłoszenie 

o naborze partnerów. W ocenie środka odwoławczego będą brane pod uwagę kryteria 

merytoryczne wskazane w powyższej informacji. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia 

środka odwoławczego, o wynikach przebiegu procedury odwoławczej zostaną 

poinformowane wszystkie podmioty, które przesłały stosowne oferty. 

Dodatkowe informacje dotyczące wyboru Partnera można uzyskać w siedzibie Łódzkiego 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego (pok. 304) u p. Doroty Wojtuś 

oraz pod numerem telefonu 42 678-69-83 lub drogą e-mailową: dorota@wckp.lodz.pl 
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