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Wnioskodawcy projektu

 Oś priorytetowa:
I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

 Działanie: 
1.3. Regionalny system innowacji

RPO WP na lata 2007- 2013

10 powiatów oraz 2 miasta na prawach powiatu

Okres realizacji: 2012 – 2014 
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Wartość projektu

15 330 566 zł

Razem: 116 ml zł



Cel projektu 

i jego beneficjenci

 Stworzenie nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej 

służącej kształceniu praktycznemu i modułowemu 

w zakresie nowoczesnych technologii

 Beneficjenci projektu:

 przede wszystkim młodzież podkarpackich szkół 

zawodowych oraz słuchacze kwalifikacyjnych kursów 

zawodowych – nieodpłatna działalność w ramach 

otrzymanych środków publicznych prowadzona przez CKP

 pracownicy przedsiębiorstw – działalność komercyjna 

prowadzona przez operatora zewnętrznego



System dualnyKształcenie modułowe

Dlaczego taki projekt?

Aby kształcić młodzież zgodnie z potrzebami 

coraz bardziej wymagającego rynku pracy

Dlatego potrzebna jest nowoczesna baza 

dydaktyczna oraz kompetentni nauczyciele,

a także współpraca z przedsiębiorcami

Zajęcia teoretyczne Zajęcia praktyczne
Staże i praktyki 

w zakładach pracy



Liczba uczniów korzystających 

z infrastruktury dydaktycznej
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Regionalne Centrum Transferu 

Nowoczesnych Technologii 

Wytwarzania – Powiat Mielecki

http://ckp.edu.pl/rctntw.html



Specyfika Mielca

 Miasto Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Parku 
Przemysłowego, Polskich Zakładów Lotniczych

 Ponad 60% zatrudnionych pracuje w przemyśle:

 23% - przetwórstwo metali

 20% - lotnictwo i motoryzacja

 13% - tworzywa sztuczne

 7% - materiały dla budownictwa

 Miasto, które w sposób ciągły potrzebuje młodej 
wykwalifikowanej i świadomej swojego potencjału i celów 
zawodowych kadry technicznej

To było uzasadnienie 

dla projektu w części

dotyczącej wyposażenia 



Bezrobocie w przedziałach 

wiekowych
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To było uzasadnienie 

dla projektu

Należy podnieść jakość 

kształcenia



Bezrobocie ze względu na 

poziom wykształcenia
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dla projektu



Obszar tematyczny 

kształcenia

Zawody mechaniczne, lotnicze, mechatroniczne,

samochodowe, elektrotechniczne, elektroniczne 

i informatyczne

W tych zawodach kształci się aktualnie w Mielcu 

1350 uczniów



Wartość projektu

 Kwota ogólna (wydatki kwalifikowane)

15.330.566 PLN

 Kwota dofinansowania 

13.027.723 PLN

 Wkład własny beneficjenta

2.299.791 PLN



Etapy realizacji projektu

 I etap – budowa hali

 czerwiec 2011 – październik 2012

 II etap – zakup i instalacja wyposażenia oraz 

oprogramowania do laboratoriów, zaplecza 

technicznego i administracji

 grudzień 2012 – kwiecień 2013

 Inauguracja działalności dydaktycznej

 wrzesień 2013



Lokalizacja projektu

 Lokalizacja na działce 174/12 o powierzchni ok. 6240 m2

położonej na terenie SSE EURO-PARK Mielec przy ul. 

Wojska Polskiego 2B

 Działka przekazana Powiatowi Mieleckiemu  Uchwałą 

Nr XIX/08 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 26.05.2008r



Zakres rzeczowy

 W ramach projektu został wybudowany obiekt 

o powierzchni użytkowej – 2462m2

 Na parterze zlokalizowano 10 laboratoriów, 

serwerownię, 2 sale audio-wizualne, szatnie, 

pomieszczenia socjalne, sanitariaty

 Na piętrze zlokalizowano część administracyjno-

biurowa, serwerownię oraz 1 salę audiowizualną

 Brak barier architektonicznych dla osób 

niepełnosprawnych



Stanowiska ślusarskie, wiertarki, zaginarka do blach, praska ręczna,

szlifierko-ostrzarka, nożyce dźwigniowe do cięcia blach, stanowiska

do trasowania, stanowiska do prostowania i gięcia, prasa

hydrauliczna.



Obrabiarki skrawające z odczytem cyfrowym: 4 tokarki uniwersalne,

frezarka uniwersalna, 4 frezarki pionowe, wiertarka kolumnowa,

szlifierki do płaszczyzn, do wałków i otworów, szlifierka narzędziowa

(ostrzarka), szlifierka dwutarczowa.



Komputerowe stacje graficzne pozwalające tworzyć dokumentację

techniczną na płaszczyźnie (2D) oraz w przestrzeni (3D). Programy

AutoCAD, Inventor, SolidWorks, SolidEdge, Catia.



System dydaktyczny MTS do przetwarzanie rysunków CAD na

dowolny typ obrabiarki CNC w językach Fanuc, Sinumerik,

Heindenhain. Programy EdgeCAM oraz Esprit.



Tokarki i frezarki dydaktyczne CNC – FESTO EMCO, oprogramo-

wanie w językach Sinumerik 840, Fanuc i Heindenhain, bogate

wyposażenie w oprzyrządowanie i narzędzia.



Tokarka przemysłowa sterowana numerycznie, 3 i 4-osiowe

frezarskie centra obróbcze programowane w języku Fanuc, bogate

wyposażenie w oprzyrządowanie i narzędzia, kamery oraz monitory

do wizualizacji zajęć na obrabiarkach CNC.



Maszyna pomiarowa współrzędnościowa CNC, przestrzenny skaner

optyczny 3D do digitalizacji obiektów, drukarka 3D, projektor

pomiarowy pionowy z odczytem cyfrowym, przyrząd do badania

chropowatości powierzchni, przyrządy i czujniki pomiarowe.



Defektoskop ultradźwiękowy, defektoskop wiroprądowy. Mikroskop

metalograficzny z kamerą. Twardościomierz cyfrowy, grubościomierz

ultradźwiękowy. Stanowisko do badań metodą penetracyjną.

Stanowisko do badań metodą magnetyczno – proszkową,



Roboty dydaktyczne i przemysłowe, sterowniki PLC, mikrokontrolery,

zestawy pneumatyczne, elektropneumatyczne i hydrauliczne,

serwomechanizmy, mini linie produkcyjne, stanowiska do

automatyzacji procesów ciągłych.



Spawarka laserowa. Kompaktowy półautomat spawalniczy,

urządzenie do cięcia plazmą, Elektryczny piec komorowy

przeznaczony do obróbek cieplnych. Zgrzewarka punktowa do stali i

stopów Al. Spawarka inwertorowa TIG.



Gry symulujące proces produkcyjny (Lean Game) oraz proces

administracyjny (Lean Admin), stanowiska komputerowe.



Laboratorium metrologii wspomaganej 

komputerowo

Cechy urządzenia:

• zbudowana z materiałów kompozytowych

• ustawiona na wózku

• łożyska mechaniczne

• zakres x - 500mm, zakres y - 600mm, 

zakres z - 400mm

• kompensacja temperatury

• dokładność 3,9 + L/250 [µm]

• głowica Renishaw PH10T

• oprogramowanie PC-DMIS.

Współrzędnościowa maszyna pomiarowa CNC Sheffield Discovery DIII

Zastosowanie:

• dokładny pomiar skomplikowanych  detali

• pomiar odchyłek kształtu i położenia

• kontrola jakości



Optyczny skaner 3D ATOS Compact Scan 2M

Cechy urządzenia:

• rozdzielczość kamer 2x2000000px

• obszar pomiarowy 35 – 1000mm2

• odległość punktów 0,021 - 0,62mm

• odległość pracy 450 – 1200mm

• temperatura pracy 5 – 40oC

• odporność na drgania dzięki

dynamicznemu systemowi 

referowania GOM

• niska wrażliwość na warunki

oświetlenia otoczenia

• oprogramowanie pomiarowe ATOS 

i inspekcyjne GOM Inspect

Zastosowanie: 

• kontrola jakości

• inżynieria odwrotna

Laboratorium metrologii wspomaganej 

komputerowo



Projektor pomiarowy Baty SM350

Cechy urządzenia:

• ekran 340mm

• obiektywy x10, x25, x50, x100

• odczyt położenia w osiach X i Y

• cyfrowy kątomierz ekranowy

• pomiary figur punkt, prosta, okrąg,

promień, kąt

• światło przechodzące z zielonym 

filtrem antyoślepieniowym

• pokrętła mikrometryczne dla osi X i Y

• stolik o wymiarach 250mmx125mm

• rozdzielczość 0,001mm

• rozdzielczość kąta 0,01o

Zastosowanie: 

• pomiar prostych zależności 

geometrycznych z różnym powiększeniem

• ocena poprawności wykonania detalu

Laboratorium metrologii wspomaganej 

komputerowo



Drukarka 3d uPrint SE

Cechy urządzenia:

• technologia wydruku FDM  

(modelowanie ciekłym termoplastem)

• budowanie modelu z pliku *.stl

• wykorzystywany materiał ABS

• max wymiar budowanego modelu

203x152x152

• rozdzielczość warstw 0.254 mm

• minimalna grubość ścianki 0,914mm

Zastosowanie: 

• inżynieria odwrotna

• prototypowanie

Laboratorium metrologii wspomaganej 

komputerowo



Prowadzenie specjalistycznych kursów dla osób pracujących, 

świadczenie usług badawczych dla przedsiębiorstw, organizowanie 

zajęć laboratoryjnych dla studentów ZOD AGH

Operator zewnętrzny

Konsorcjum:

• Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

• Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH sp. z o.o.



 Zatrudnienie  22 nauczycieli

 W przeciągu roku procesem dydaktycznym objętych 

będzie ok. 500 uczniów ZST, ZS, ZSB  

 Operator zewnętrzny będzie szkolił min. 160 osób

rocznie oraz wykona 4 badania

Wskaźniki rezultatu



Działania 

komplementarne
POKL Działanie 9.2.  

Podniesienie 

atrakcyjności i jakości 

szkolnictwa zawodowego

Nauka i praca

Wspólna sprawa
Projekt z komponentem 

międzynarodowym

Okres realizacji: 2012-2014

1. Wizyta studyjna nauczycieli w Olpe

2. Modernizacja programów nauczania

3. Praktyki zawodowe dla 250 uczniów

4. Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów

5. Wdrożenie do organizowanego 

RCTNTW dobrych niemieckich

praktyk 



Działania 

komplementarne
POKL Działanie 9.2.  

Podniesienie 

atrakcyjności i jakości 

szkolnictwa zawodowego

Podkarpacie stawia 

na zawodowców
Projekt systemowy

Okres realizacji: 2012-2015

1. Projekt realizowany przez WUP na

terenie całego województwa

2. Uczestniczyły 4 szkoły z Mielca

3. Organizacja staży w zakładach 

pracy dla 500 uczniów, kursy 

zawodowe dla 650 uczniów oraz 

wdrożenie systemu doradztwa 

edukacyjno-zawodowego



Rozwijać wyobraźnię 

i kreatywność

http://leonardo.ckp.edu.pl

Cele

1. Rozwijanie wśród uczniów zainteresowań 

naukowych, wyobraźni, kreatywności oraz 

umiejętności technicznych – związanych 

głównie z przemysłowym charakterem 

naszego miasta.

2. Przygotowanie uczniów do przyszłych 

wyborów dalszej drogi kształcenia.

Leonardo skrót.mp4
Leonardo skrót.mp4


http://leonardo.ckp.edu.pl



Model kształcenia
program nauczania wynika z inspiracji 

uczniów, a nie z podstawy programowej

Od modeli „papierowych” po zdalnie 

sterowane rakiety i samoloty



Nasze wizyty
Festiwal Nauki na Rynku Głównym w Krakowie - „Oświeć się”

Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Podzamczu Chęcińskim -

„Kreatywny Dzień Dziecka” -

Mielec – „Młodzi nieprzeciętni”

IV Zjazdu Latarników w Lublinie –

„Prezentacja robotów oraz modelarstwa i rakiet kosmicznych”

Międzynarodowa Konferencja w Poznaniu – „Szkoła z wyobraźnią”



Sukcesy naszych 

modelarzy

10 medali na Mistrzostwach Polski w Lisich Kątach 2015

14 medali na Mistrzostwach Europy we Lwowie 2015



Dziękuję za uwagę

Zdzisław Nowakowski

z.nowakowski@ckp.edu.pl


