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Ogłoszenie o naborze wniosków
pracodawców o przyznanie środków z
Krajowego Funduszu Szkoleniowego (limit
podstawowy).

Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie ogłasza nabór wniosków pracodawców o
przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie
kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy (w ramach powstałych
oszczędności)
obejmującego:
- kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
- egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie
umiejętności,
kwalifikacji
lub
uprawnień
zawodowych.
O środki KFS wnioskować mogą wyłącznie pracodawcy posiadający siedzibę lub
prowadzący działalność na terenie powiatu opoczyńskiego, oraz spełniający
przynajmniej jeden z priorytetów Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2020 roku tj.
1. wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po
przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
2) wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
3. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym
powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
4) wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach technologii
i zastosowaniem wprowadzonych przez firmy narzędzi pracy;
5. wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla
rozwoju
powiatu/ województwa wskazanych w dokumentach strategicznych /planach
rozwoju;
6)

wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób
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mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i
opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia
zawodowego;
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
Przy rozpatrywaniu wniosku Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie będzie brał pod
uwagę:
1) zgodność dofinansowanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania
środków
KFS
na
dany
rok;
2) zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z
potrzebami
lokalnego
lub
regionalnego
rynku
pracy;
3) koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS
w
porównaniu
z
kosztami
podobnych
usług
dostępnych
na
rynku;
4) posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze
środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
5) w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego
dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia
ustawicznego;
6) plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem
ustawicznym
finansowanym
ze
środków
KFS;
7) możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z
uwzględnieniem
limitów,
o których mowa w art. 109 ust.2 k i 2 m ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku
pracy
(t.j.
Dz.
U.
z
2019
r.
poz.
1482
z
późn.
zm.).
W przypadku dużego zainteresowania środkami KFS, Powiatowy Urząd Pracy w
Opocznie zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych kryteriów tj.: w
pierwszej kolejności będą brane pod uwagę wnioski KFS pracodawców, którzy do tej
pory nie korzystali ze środków KFS, oraz mikro i małe przedsiębiorstwa.
Wnioski

pracodawców

przyjmowane

będą

w

dniu

30.06.2020

r.

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w dniu 30.06.2020 r. w skrzynce
umieszczonej przy wejściu do
Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie.
Wnioski składane poza wyznaczonym terminem nie będą podlegały rozpatrzeniu.
Nabór powtarzany będzie do wyczerpania głównego limitu środków z KFS.
Kryteria przyznawania środków z KFS, opis Priorytetów MRPiPS oraz wniosek wraz z
złącznikami jest dostępny do pobrania na stronie internetowej Powiatowego Urzędu
Pracy w Opocznie www.opoczno.praca.gov.pl w zakładce Krajowy Fundusz Szkoleniowy.
Bliższe informacje dotyczące Krajowego Funduszu Szkoleniowego można uzyskać
telefonicznie
pod
numerem
44 755-51-00
wew.
091
lub
e-mail
a.krzysztofik@pupopoczno.pl
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Załączniki
KFS nabór wniosków -26.06.2020 - opis priorytetów.pdf (pdf, 131 KB)
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