
  

 

Deklaracja Współpracy  

dotycząca realizacji projektu „Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0” 

w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020,  

Oś priorytetowa III, Wzmocnienie transgranicznych zdolności i kompetencji 

Pomiędzy 

Lubuskim Klastrem Metalowym, ul. Jagiellończyka 17/1, 66-400 Gorzów Wielkopolski 

a 

(nazwa Partnera, adres siedziby) 

……………………………………. 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

Artykuł 1 

Strony deklarują wolę współpracy przy realizacji projektu „Transgraniczny model 
dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”. 

Artykuł 2 

1. Celem projektu jest transfer wiedzy w celu stworzenia i wprowadzenia modelu dualnego 
kształcenia zawodowego, tak aby wesprzeć konkurencyjność MŚP działających na 
terenie Euroregionu Pro Europa Viadrina i podnieść transgraniczne umiejętności  
i kompetencje na rzecz uczenia się przez całe życie. 

2. Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0” to innowacyjny 
pilotażowy projekt wspólnego polsko - niemieckiego dualnego kształcenia zawodowego 
poprzez włączenie MŚP z branży metalowej, elektromaszynowej i instalacji 
elektrycznych w opracowanie modelu kształcenia zawodowego oraz modułów 
szkoleniowych w celu kształcenia zawodowego w języku polskim i niemieckim.  
W ramach projektu zostanie stworzona wspólna oferta kształcenia i szkolenia 
zawodowego i ustawicznego i w ten sposób zapewniona będzie trwała perspektywa 
uczenia się przez całe życie. MŚP skorzystają z wykształcenia docelowej grupy 
projektowej, ponieważ będzie ono odpowiadało ich oczekiwaniom i zapotrzebowaniu. 

3. Działania projektu pozwalają na efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału osób, 
przedsiębiorstw, szkół zawodowych, instytucji otoczenia biznesu oraz władz 
samorządowych na rzecz spełnienia oczekiwań pracodawców i rozwoju Euroregionu Pro 
Europa Viadrina. 

4. Współpraca z pracodawcami w realizacji projektu będzie obejmować następujące 
działania: 

- współpracę przy opracowaniu i wdrażaniu transgranicznego model dualnego 

kształcenia zawodowego 

- współpracę przy opracowaniu i wdrażaniu modułów szkoleniowych 

- udział we wspólnie organizowanych pracach grup roboczych, spotkaniach 

roboczych, wizytach studyjnych, warsztatach, konferencjach  



  

 

- organizowanie praktycznej nauki zawodu u pracodawców na zasadach dualnego 

systemu kształcenia według transgranicznego modelu dualnego kształcenia 

zawodowego  

- zapewnienie instruktorów praktycznej nauki zawodu i opiekunów praktyk 

zawodowych 

- przyjęcie uczniów na zajęcia praktyczne lub praktyki zawodowe odbywane  
u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia. 

5. Rolę Lidera w projekcie pełni QualifizierungsCENTRUM der Wirtschaft GmbH 
Eisenhüttenstadt w Niemczech w partnerstwie z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta 
Gorzowa Wielkopolskiego i Lubuskim Klastrem Metalowym. 

Artykuł 3 

1. Deklarujemy udział w działaniach zmierzających do aktywnej współpracy  

i współdziałania, mających na celu wspieranie kształcenia zawodowego w regionie 

Euroregionu Pro Europa Viadrina w taki sposób, aby było dostosowane do potrzeb 

lokalnego rynku pracy. 

2. Przedsiębiorca strona porozumienia zobowiązuje się do wypełnienia i podpisania 
oświadczenia pracodawcy. 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejsza deklaracja współpracy zostanie sporządzona w dwóch, jednobrzmiących 
egzemplarzach. 

2. Postanowienia niniejszego listu intencyjnego wchodzą w życie z dniem podpisania. 

 
Gorzów Wielkopolski, ………………… r. 

Lubuski Klaster Metalowy 

 

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania 
 

 

miejscowość, data 

nazwa przedsiębiorcy 

 

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania 

 


