
 
 
 
 
 
Dni Otwarte Funduszy Europejskich to ogólnopolska akcja promocyjna zorganizowana przez 
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, której celem jest promocja efektów wdrażania 
Funduszy Europejskich w Polsce. Wszyscy zainteresowani beneficjenci, którzy otrzymali 
dofinansowanie z Unii Europejskiej, będą mogli w dniach od 7 do 10 maja 2015 r. udostępnić 
swoje projekty zwiedzającym. Również Gmina Legnica włączyła się w obchody Dni 
Otwartych Funduszy Europejskich i ma do zaoferowania następujące atrakcje: 
 
„Unijne Centrum”  
 
Kiedy?  
7 maja 2015 r. godz. 13.00-17.00  
 
Gdzie? 
Środowiskowe Centrum Integracyjno-Profilaktyczne przy ul. Chrobrego 13 w Legnicy 
 
Program Dni Otwartych: 
o godz. 13.00 – 17.00 - otwarte warsztaty komputerowe – prezentacja multimedialna 

dotycząca realizowanych projektów, zajęcia komputerowe dla różnych grup wiekowych w 
zakresie nowoczesnych technologii informatycznych, 

o godz. 13.00 – 17.00 - warsztaty artystyczne – plener malarski, 
o godz. 15.00 – 17.00 - zajęcia kulinarne, 
o godz. 14.00 – 16.00 - zajęcia sportowo – rekreacyjne 
 
„Dzień Otwarty Funduszy Europejskich w Centrum Kształcenia Praktycznego” 
 
Kiedy? 
8 maja 2015 r. w godzinach 8.00-14.00 
 
Gdzie? 
Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Grunwaldzkiej 2-20 w Legnicy 
 
Program Dni Otwartych: 
o zwiedzanie pracowni doposażonych ze środków unijnych, w tym: 

− pracownia mechatroniki samochodowej, 
− pracownia budowy pojazdów samochodowych, 
− pracownia wytwarzania elementów konstrukcyjnych, 
− pracownia pomiarów elektrycznych, 

 
o udział w zajęciach pokazowych praktycznej nauki zawodu z wykorzystaniem 

zakupionego sprzętu, w tym: 
− „stanowiska demonstracyjne elektronicznych systemów pojazdowych” - 

sterowanie zasilaniem silników w paliwo - stanowiska z rzeczywistymi częściami, 



elementami i całymi układami elektronicznymi normalnie funkcjonującymi jak w 
samochodzie z możliwością pomiarów, regulacji i symulowania usterek 
technicznych w ilości 10 stanowisk, 

− zestawy silnikowe na stojakach obrotowych do nauki budowy i konstrukcji 
samochodowych silników spalinowych, 

− układy kierownicze ze wspomaganiem elektrycznym, hydraulicznym i 
elektrohydraulicznym – również do nauki i testowania typowych usterek, 

− dwie maszyny CNC – tokarka i frezarka z podstawowym zestawem narzędzi do 
przeprowadzania faktycznej obróbki i wytwarzania elementów konstrukcyjnych 
maszyn i urządzeń, 

− oprogramowanie i komputery do przeprowadzania symulacji obróbki na 
maszynach CNC, 

− sprzęt i nowoczesne mierniki do pomiaru wielkości elektrycznych, mierniki 
analogowe i cyfrowe obecnie stosowane w przemyśle oraz sprzęt typu generatory 
sygnałów elektrycznych i oscyloskopy do ich pomiarów i obserwowania 
przebiegów. 

 
Nauczyciele w raz z uczniami przedstawią możliwości i przydatność sprzętu do procesu 
nauczania w poszczególnych zawodach, będą udzielać informacji i odpowiadać na pytania 
zainteresowanych. 

 
„Sortuj razem z LPGK” 
 
Kiedy? 
8 maja 2015 godz. 9.00-13.00 
 
Gdzie? 
Sortownia odpadów komunalnych, ul. Rzeszotarska, Legnica 
 
Program Dni Otwartych: 
o prezentacja instalacji "Sortownia odpadów komunalnych w Legnicy przy 

ul. Rzeszotarskiej", 
o prezentacja pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, 
o pokaz prawidłowego selekcjonowania odpadów surowcowych. 

 
 

Więcej informacji na temat Dni Otwartych Funduszy Europejskich na stronie 
www.dniotwarte.eu 

 
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych efektami wdrażania Funduszy Europejskich w 

Legnicy do udziału w Dniach Otwartych! 
 


