Nabór wniosków na KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach w terminie od 10.04.2018 do
27.04.2018
OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW NA FINANSOWANIE DZIAŁAŃ O PRZYZNANIE
ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO
NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY.
Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w
2018 roku:
1. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w powiecie
głubczyckim lub województwie opolskim zawodach deficytowych.
Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach przy ocenie wniosków będzie opierał się na
zawodach deficytowych określonych w „Barometrze zawodów 2018":
https://barometrzawodow.pl/pl/opolskie/prognozy-dla-powiatow/2018/glubczy
cki.15..182....1....0.1.1.182.
https://barometrzawodow.pl/pl/opolskie/prognozy-dla-powiatow/2018/opolski
e.15......1..8..0.1.1.p_8.

2. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmie
nowych technologii i narzędzi pacy.
Wnioskodawca 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 pracownicy
objęci kształceniem ustawicznym będą wykonywać nowe zadania związane z
wprowadzonymi/ planowanymi do wprowadzenia zmianami.
Wsparciem kształcenia ustawicznego w ramach priorytetu można objąć jedynie
pracownika, który w ramach wykonywania swoich zadań zawodowych/ na stanowisku
pracy korzysta lub będzie korzystał z nowych technologii i narzędzi pracy.
W przypadku wyboru priorytetu 2 należy dołączyć wiarygodny dokument np.: kopię
dokumentu zakupu, decyzji dyrektora/zarządu o wprowadzeniu norm ISO, itp. oraz
logicznego i wiarygodnego uzasadnienia.

3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować
wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach
lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do
emerytury pomostowej.
Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego można przeznaczyć na sfinansowanie
działań obejmujących kształcenie ustawiczne na które składają się:
• określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w
związku
z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze
środków KFS,
• kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego
zgodą,
• egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie
umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
• badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy
zawodowej po ukończonym kształceniu,
• ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym
kształceniem.
•
Przy rozpatrywaniu wniosku PUP uwzględnia:
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 środków z KFS.
8. uzasadnienie potrzeby odbycia kształcenia ustawicznego przez pracownika lub
pracodawcę
w kontekście zajmowanego stanowiska, profilu działalności firmy oraz potrzeb
lokalnego rynku pracy. Wskazanie celów zawodowych zrealizowanych dzięki
wnioskowanemu kształceniu.
9. korzystanie pracodawcy z dofinansowania z KFS w latach wcześniejszych.
UWAGA !!!
• Wnioski powinny być złożone minimum 30 dni przed planowanym terminem

rozpoczęcia kształcenia ustawicznego,
• Wnioski złożone poza wskazanym terminem pozostaną bez rozpatrzenia,
• Umowa może zostać zawarta na działania jeszcze nie rozpoczętych form
kształcenia ustawicznego,
• Nabór powtarzany będzie do wyczerpania głównego limitu środków z KFS.

Wnioski należy składać w PUP w Głubczycach, pokój nr 9 (sekretariat) I
piętro
w godzinach pracy urzędu tj. od 730 do 1530.
Za datę wpływu uznaje się dzień dostarczenia wniosku do PUP.
Dodatkowe informacje mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu
77 4852037 wew. 30
lub w siedzibie urzędu, pok. nr 6.

