Nabór wniosków o przyznanie środków z
Krajowego Funduszu Szkoleniowego na
kształcenie ustawiczne pracowników i
pracodawcy
Andrzej Wróbel 29.08.2017
Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim ogłasza kolejny/szósty nabór
wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na
kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy
Termin naboru: od 04.09.2017 r. do 13.09.2017 r.
Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w pierwszej kolejności będą przyznane
na:
1. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach:
przetwórstwo przemysłowe, transport
i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
2. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w
danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.
Podstawą identyfikacji zawodów deficytowych będą badania „Barometr zawodów
2017"w powiecie krośnieńskim
https://barometrzawodow.pl/pl/lubuskie/prognozy-dla-powiatow/2017/krosnienski.12..1
01....1....0.1.1.101.oraz „Barometr zawodów 2017" w województwie lubuskim
https://barometrzawodow.pl/pl/lubuskie/prognozy-dla-powiatow/2017/lubuskie.12......1..
4..0.1.1.p_4.
3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować
wykonywanieprzez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach
lub o szczególnym charakterze,a którym nie przysługuje prawo do
emerytury pomostowej.
Pracodawca, który ma siedzibę albo miejsce prowadzenia działalności na terenie
powiatu krośnieńskiego, może złożyć odpowiedni wniosek w postaci papierowej lub
elektronicznej w:
• Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie Odrzańskim – sekretariat, numer pokoju
121,
w godzinach od 7.30 do 14.30 lub
• Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie Odrzańskim Filia Gubin – numer pokoju 13,
w godzinach od 7.30 do 14.30,
• uwierzytelniony wniosek w wersji elektronicznej na adres:
sekretariat@pup.powiatkrosnienski.pl w godzinach od 7.30 do 14.30.
Wniosek można pobrać w siedzibie urzędu lub na stronie internetowej

http://krosnoodrzanskie.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy.
Pula przyznanych środków z KFS na 2017 rok dla Powiatu Krośnieńskiego wynosi 395
900,00 PLN.
Wnioski rozpatrywane będą do wysokości limitu posiadanych środków,
uwzględniając odpowiednio:
1. zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami
wydatkowania środków KFS;
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. 2k i
2m ustawy.
Szczegółowych informacji udzielają :
-Paulina Mackowicz – specjalista ds. rozwoju zawodowego - PUP w Krośnie Odrzańskim
–pok. nr 028, tel. 68 383 03 19,
- Iwona Żak – stażysta - pośrednik pracy- Filia w Gubinie– pok. nr 13, tel. 68 455 82 14.
Załączniki:
1. Wniosek.
http://krosnoodrzanskie.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy
2. Oświadczenie o uzyskanej pomocy de
minimis.http://krosnoodrzanskie.praca.gov.pl/documents/1167385/4267107/O
%C5%9Bwiadczenie%20o%20uzyskanej%20pomocy%20de
%20minimis/4d6fa2f0-5b68-4ab6-8e41-63cf3bf0e7e5?t=1486724979206
3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de
minimis.http://krosnoodrzanskie.praca.gov.pl/documents/1167385/4267107/Formularz
%20%20informacji%20przedstawianych%20przy%20ubieganiu%20sie%20o%20pomoc
%20de%20minimis/ced61f35-c2fd-4fb6-8704-d96869112aa4?t=1486725070876
4. „Barometr zawodów 2017" w powiecie krośnieńskim –
https://barometrzawodow.pl/pl/lubuskie/prognozy-dla-powiatow/2017/krosnienski.12..1
01....1....0.1.1.101.
5. „Barometr zawodów 2017" w województwie lubuskim https://barometrzawodow.pl/pl/lubuskie/prognozy-dla-powiatow/2017/lubuskie.12......1..
4..0.1.1.p_4.

