przyznanie
13.07.2020
srodkow z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie lub wspolfinansowanie dzialan na rzecz ksztalcenia ustawicznego pracowniko

Nabór wniosków o przyznanie środków z
Krajowego Funduszu Szkoleniowego na
finansowanie lub współfinansowanie
działań na rzecz kształcenia ustawicznego
pracowników i pracodawcy
PUP w Dąbrowie Tarnowskiej Data publikacji: 10.02.2020
Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że od
dnia 10.02.2020 r. do dnia 21.02.2019 r. będzie prowadził
nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu
Szkoleniowego na finansowanie lub współfinansowanie działań na
rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy. Kwota
limitu środków KFS na rok 2020 wynosi: 232.000,00 zł
1. Nabór powtarzany będzie do wyczerpania głównego
limitu środków KFS. W przypadku wykorzystania
środków z KFS z limitu głównego nabór zostanie
zakończony, a podany zostanie termin naboru z
rezerwy KFS
2. Urząd będzie przyznawał wsparcie ze środków KFS pracodawcom,
których wnioski mieszczą się w obszarze jednego z priorytetów
ogłoszonych przez Ministra właściwego ds. pracy w ramach limitu na
2020 rok:
• Wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po
przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;-priorytet nr 1
• Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia; - priorytet nr 2
• wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub
województwie zawodach deficytowych - priorytet nr 3 - na postawie Barometru
zawodów deficytowych w powiecie dąbrowskim oraz województwie małopolskim;
• Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach technologii
i zastosowaniem wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy; - priorytet nr 4
• Wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla
rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach
strategicznych/planach rozwoju;- priorytet nr 5 - opis obszarów znajduje się na
stronie:
https://powiatdabrowski.pl/urzad/dokumenty.html
https://www.malopolska.pl/biznes/rozwoj-regionalny/rozwoj-wojewodztwa/strategia-roz
woju-malopolski
• 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
https://dabrowatarnowska.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci/aktualnosc/?p_auth=MECd757T&p_p_id=101_INSTANCE_5CI48Qxw9jwJ&p_...
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kształcenia zawodowego;- priorytet nr 6
• Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach
posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanego na liście
przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub
pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności
Zawodowej - priorytet nr 7
3. Ilość szkoleń przypadających na 1 osobę nie może być większa niż 3
szkolenia w roku.
4. Przy rozpatrywaniu wniosków Urząd uwzględnia następujące kryteria
oceny zgodnie z § 6 ust. 5 Rozporządzenia MRPiPS tj.:
• zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego
z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
• koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków
KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
• posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze
środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
• w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia
ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy
kształcenia ustawicznego;
• plany dotyczące dalszego zatrudnienia/prowadzenia działalności gospodarczej
osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków
KFS;
• możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z
uwzględnieniem limitów, o których mowa w art.109 ust.2k i 2m ustawy.
5. Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Zasadami przyznawania
środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy ze
środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez Powiatowy Urząd
Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej w 2020 roku.
6. Wniosek o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na
finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia
ustawicznego pracowników i pracodawcy wraz z załącznikami można
składać:
• Osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej, ul.
Marsz. Józefa Piłsudskiego 33, 33 – 200 Dąbrowa Tarnowska (pok. 17, I piętro)
• Za pośrednictwem operatora pocztowego;
• Drogą elektroniczną. Wniosek złożony w formie elektronicznej musi posiadać:
• bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach
o podpisie elektronicznym lub
• podpis potwierdzony profilem zaufanym elektronicznej platformy usług
administracji publicznej
W przypadku wniosków przesłanych drogą elektroniczną decyduje data wpływu do
elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej.
7. Druk wniosku, niezbędne załączniki oraz zasady przyznawania środków na
https://dabrowatarnowska.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci/aktualnosc/?p_auth=MECd757T&p_p_id=101_INSTANCE_5CI48Qxw9jwJ&p_...
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kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy ze środków KFS zamieszczone
są na stronie internetowej tutejszego Urzędu:
http://dabrowatarnowska.praca.gov.pl/dokumenty-do-pobrania
Uwaga:
1. Wnioski doręczone za pomocą faksu lub poczty e-mail lub w innej formie nie
będą podlegały rozpatrzeniu.
2. Rozpatrzeniu będą poddane tylko i wyłącznie wnioski złożone w terminie
naboru ogłoszonego przez Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej.
Wnioski, które wpłyną do PUP przed terminem i po terminie naboru nie będą
podlegały rozpatrzeniu.
3. Fakt terminowego złożenia wniosku nie gwarantuje pozytywnego
rozpatrzenia.
4. Rozpatrywanie wniosków zgodnie z zasadą kolejności wpływu nie obowiązuje.
5. Wnioski będą poddane rozpatrzeniu przez Urząd dopiero po zakończeniu
ogłoszonego naboru.
6. Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej przy rozpatrywaniu wniosków
będzie uwzględniał dotychczasowe wsparcie udzielone ze środków KFS.
7. Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy może rozpocząć nie wcześniej
niż w drugiej połowie MARCA.

Zapraszamy do składania wniosków.
Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Urzędu w pokoju nr 12A (I
piętro), tel. 14 642 31 78 wew. 212
Dąbrowa Tarnowska, dnia 10.02.2020 r.

Załączniki
Zasady przyznawania środków na kształcenie ustawiczne pracowników i
pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez Powiatowy
Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej w 2020 roku.pdf (pdf, 384 KB)
Wniosek o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na
finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego
pracowników i pracodawcy.pdf (pdf, 758 KB)
Wniosek o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na
finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego
pracowników i pracodawcy.docx (docx, 417 KB)
Załącznik nr 1 - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc
de minimis.xlsx (xlsx, 76 KB)
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