Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków Krajowego
Funduszu Szkoleniowego w 2020 roku:
1)

wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej
ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
Priorytet adresowany jest do osób, które w ciągu jednego roku przed datą złożenia wniosku
o dofinansowanie podjęły pracę po przerwie spowodowanej sprawowaniem opieki nad dzieckiem (np.
urlop macierzyński, wychowawczy). Pracodawca powinien dołączyć do wniosku oświadczenie, że
uczestnik spełnia warunki dostępu do w.w priorytetu.

2) wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
Osoba (pracodawca lub pracownik) która skorzysta z kształcenia ustawicznego musi mieć ukończone
45 lat w momencie składania w PUP wniosku o dofinansowanie kształcenia ustawicznego. Należy
w uzasadnieniu wykazać potrzebę nabycia umiejętności/kwalifikacji.
3)

wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub
województwie zawodach deficytowych;
Dla Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie podstawę identyfikacji zawodów deficytowych stanowią:
barometr zawodów na 2020 rok określony dla powiatu opoczyńskiego oraz województwa łódzkiego.
Informacje o zawodach deficytowych dla powiatu opoczyńskiego oraz województwa łódzkiego na 2020
dostępne są na stronie https://barometrzawodow.pl/lodzkie/prognozy-dla-powiatow
W przypadku, gdy Pracodawca wnioskuje o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników
zatrudnionych na terenie innego powiatu lub województwa niż siedziba Powiatowego Urzędu Pracy
w Opocznie, powinien wykazać że zawód jest deficytowy w powiecie w którym pracownik wykonuje
pracę.

4)

wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach technologii
i zastosowaniem wprowadzonych przez firmy narzędzi pracy;
Przez nowe technologie czy narzędzia pracy, należy rozumieć technologie, maszyny czy rozwiązania
nowe dla pracodawcy a nie dla całego rynku.
Pracodawca, który chce spełnić wymagania tego priorytetu powinien udowodnić, że w ciągu jednego
roku przed złożeniem wniosku bądź w ciągu trzech miesięcy po jego złożeniu zostały/zostaną
zakupione nowe maszyny i narzędzia, bądź będą wdrożone nowe technologie i systemy, a osoby objęte
kształceniem ustawicznym będą wykonywać nowe zadania związane z wprowadzonymi/planowanymi
do wprowadzenia zmianami.
W ramach priorytetu można objąć jedynie osobę, która w ramach wykonywania swoich zadań
zawodowych na stanowisku pracy korzysta lub będzie korzystała z nowych technologii
i narzędzi pracy.

5) wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju
powiatu/ województwa wskazanych w dokumentach strategicznych /planach rozwoju;
W ramach tego priorytetu brane są pod uwagę specjalizacje/sektory kluczowe dla rozwoju województwa
łódzkiego wskazane w Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego – „LORIS 2030” tj.:
- nowoczesny przemysł włókienniczy i mody;
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- zaawansowane materiały budowlane (branża zgłoszona przez powiat opoczyński);
- medycyna, farmacja, kosmetyki;
- energetyka, w tym odnawialne źródła energii;
- innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno – spożywcze;
- informatyka i telekomunikacja.
Do każdej z regionalnych inteligentnych specjalizacji wymienionych powyżej zostały przypisane kody
PKD 2007 (w dokumencie strona 4-14) www.rpo.lodzkie.pl/images/2016/304-wykaz-riswl-niszspec/Wykaz-Regionalnych-Inteligentnych-Specjalizacji-i-Nisz-Specjalizacyjnych.pdf
Pracodawca, który chce spełnić wymagania tego priorytetu musi wskazać specjalizacje/sektor kluczowy
dla rozwoju województwa łódzkiego, podać kod PKD ( Pracodawca musi posiadać przynajmniej jeden
z kodów PKD ) i uzasadnić potrzebę wsparcia kształcenia.
6) wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających
zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego
oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego;
W ramach tego priorytetu środki KFS będą mogły sfinansować obowiązkowe szkolenia branżowe
nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczycieli praktycznej nauki zawodu
zatrudnionych w publicznych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe oraz w publicznych
placówkach kształcenia ustawicznego i w publicznych centrach kształcenia zawodowego –
prowadzonych zarówno przez jednostki samorządu terytorialnego jak również przez osoby fizyczne
i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
Priorytet pozwala na dofinansowania kształcenia ustawicznego osób, którym powierzono obowiązki
instruktorów praktycznej nauki zawodu lub deklarujących chęć podjęcia się takiego zajęcia, opiekunów
praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego.
Definicja stażu uczniowskiego wskazana w art. 121a ust.1 i ust.21 ustawy Prawo oświatowe z dnia
14.12.2016 określa go jako staż w rzeczywistych warunkach pracy jaki w celu ułatwienia uzyskiwania
doświadczenia i nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy w zawodzie,
w którym kształcą się, mogą w okresie nauki odbywać uczniowie technikum i uczniowie branżowej
szkoły I stopnia niebędący młodocianymi pracownikami. W czasie odbywania stażu uczniowskiego
opiekę nad uczniem sprawuje wyznaczony przez podmiot przyjmujący na staż uczniowski - opiekun stażu
uczniowskiego.
7) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status
przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej
przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów
Aktywności Zawodowej
W ramach tego priorytetu korzystać mogą wszyscy pracownicy przedsiębiorstw społecznych i ZAZ
oraz pracownicy i członkowie spółdzielni socjalnych.
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