Uchwała Nr ...........................
Rady Miasta Płocka
z dnia ....................................
w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Płocka do projektu PASDEL –
Praktykowanie Zrównoważonego Rozwoju poprzez E-Learning, realizowanego w
ramach programu Komisji Europejskiej Leonardo da Vinci.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 12 a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558,
Nr 113 poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr
162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z
2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128), Rada Miasta
Płocka uchwala, co następuje:
§1
Wyraża się zgodę na przystąpienie Miasta Płocka do wieloletniego (2006 – 2008)
projektu PASDEL – Praktykowanie Zrównoważonego Rozwoju poprzez E-Learning
realizowanego w ramach programu Komisji Europejskiej Leonardo da Vinci,
finansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF).
§2
W Budżecie Miasta Płocka zostaną zapewnione środki finansowe, na czas trwania
projektu, na pokrycie kosztów realizacji projektu.
§3
Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Tomasz Korga

UZASADNIENIE
LEONARDO DA VINCI jest programem edukacyjnym Komisji Europejskiej,
adresowanym do osób pracujących. Działania programu skupiają się przede wszystkim
na doskonaleniu systemów kształcenia ustawicznego, opracowywaniu i wdrażaniu
rozwiązań innowacyjnych w tym zakresie oraz na samym kształceniu ustawicznym i
zawodowym.
PASDEL (ang. PrActising Sustainable Development through E-Learning, pol.
Praktykowanie Zrównoważonego Rozwoju poprzez E-Learning) jest pierwszym
projektem w Europie mającym na celu rozszerzenie i ulepszenie oferty szkoleniowej z
zakresu zrównoważonego rozwoju miast/organizacji/przedsiębiorstw. Inicjatywa jest
odpowiedzią
na
potrzebę
podnoszenia
kwalifikacji
lokalnych
decydentów:
przedstawicieli władz lokalnych, kadry kierowniczej przedsiębiorstw i instytucji oraz
specjalistów, którzy nie mogli znaleźć odpowiedniej, multidyscyplinarnej oferty
szkoleniowej dla swoich pracowników.
Płock jest jedynym polskim miastem biorącym udział w projekcie. Partnerem
wiodącym inicjatywy jest ADDH – Akademia Ludności i Zrównoważonego Rozwoju z
Paryża (Francja). Płockie instytucje zaangażowane w projekt to CIFAL Płock wraz z
Urzędem Miasta Płocka oraz Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica. Pozostali partnerzy
to: Uniwersytet Karola w Pradze (Czechy) – jedna z najstarszych uczelni na świecie;
Instytut Eco-Consell w Namur (Belgia); Centrum Konsultacji Ekologicznych w Galati i
Uniwersytet Alexandra Ioana Cuza w Iasi (Rumunia).
PASDEL ma na celu rozwój praktycznych, kompleksowych oraz przystosowanych do
każdego państwa modułów e-learningowych. Będą one dostępne dla wszystkich osób,
które chcą uzupełnić lub uściślić swoje kwalifikacje. Zastosowanie najnowszej
technologii i wykorzystanie Internetu jako głównego instrumentu nauki umożliwia
szeroki dostęp do bardzo dużej grupy ludzi.
Partnerzy projektu mają zamiar stworzyć innowacyjne instrumenty edukacyjne na
temat zrównoważonego rozwoju, począwszy od zagadnienia jakości środowiska,
poprzez bioróżnorodność, wydajność energetyczną i odnawialne źródła energii, aż do
kwestii transportu, wody i odpadów.
Urząd Miasta Płocka będzie reprezentowany przez CIFAL Płock – Międzynarodowe
Centrum Szkoleniowe dla Władz Lokalnych z Europy Środkowej i Wschodniej, które
przez najbliższe dwa lata będzie zarządzało projektem na terenie Polski. Do zadań
CIFAL Płock należy koordynowanie tłumaczenia programów szkoleniowych z języka
francuskiego na polski oraz dostosowanie programów do polskiego prawa (tłumaczenia
programów podjęła się Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica). CIFAL Płock będzie
również odpowiedzialny za promocję programu na terenie kraju i tworzenie bazy
danych zainteresowanych instytucji.
Jak wynika z budżetu projektu Urząd Miasta Płocka w ciągu 2 lat otrzyma środki w
wysokości ok. 40 tysięcy Euro na prowadzenie projektu. Wkładem własnym Urzędu
Miasta będzie praca osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia. Całkowity
koszt projektu wynosi 519.080,00 EURO,w tym dofinansowanie z Komisji Europejskiej
wyniesie ok. 70%.

