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Nabór wniosków o przyznanie środków z
KFS
Małgorzata Turowiecka Data publikacji: 29.08.2018

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku informuje, że w dniach
29.08.2018-05.09.2018r. będzie prowadził nabór wniosków o przyznanie
środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na
sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracodawcy i pracowników. Krajowy
Fundusz Szkoleniowy to forma wsparcia finansowego, przeznaczona na potrzeby
związane z kształceniem ustawicznym pracodawców i pracowników w celu
uaktualnienia oraz uzupełnienia kwalifikacji zawodowych niezbędnych do
funkcjonowania na rynku pracy.
W ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego Pracodawca może uzyskać
sfinansowanie następujących działań:
• 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,
• 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.
Pracodawca – jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a
także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika o których mowa
w art. 2 ust 1 pkt. 25 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 1265 i 1149).
Wysokość udzielonego wsparcia finansowego uzależniona jest od wielkości
przedsiębiorstwa:
w przypadku mikroprzedsiębiorstw:
• 100% poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż 300 % przeciętnego
wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
w przypadku pozostałych przedsiębiorstw:
• 80% poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż 300 % przeciętnego
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wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.
Środki KFS przekazane pracodawcom na sfinansowanie kosztów kształcenia
ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności
pomocy de minimis.
Rada Rynku Pracy określiła następujące Priorytety wydatkowania środków
Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2018:
1. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym
powiecie (Barometr zawodów powiat płoński 2018) lub województwie (Barometr
zawodów województwo mazowieckie 2018) zawodach deficytowych;
2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.
Przy rozpatrywaniu wniosku o dofinansowanie ze środków KFS uwzględniane
jest:
1. zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania
rezerwy 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 z rezerwy KFS w
porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
4. posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze
środków rezerwy KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia
ustawicznego;
5. w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia
ustawicznegodokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy
kształcenia ustawicznego;
6. plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem
ustawicznym finansowanym ze środków rezerwy KFS;
7. możliwość sfinansowania ze środków rezerwy KFS działań określonych we wniosku,
z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy.
W przypadku napływu dużej ilości wniosków Urząd zastrzega sobie wprowadzenia
dodatkowych kryteriów przyznawania środków.
Wnioski będą realizowane zgodnie z zasadami przyznawania Pracodawcy
środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiatowym
urzędzie Pracy w Płońsku w 2018r.
Wypełniony wniosek wraz z wszystkimi załącznikami należy złożyć w
sekretariacie
Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku,
ul. Wolności 12, 09-100 Płońsk,
pokój nr 15
w terminie od 29.08.2018 – 05.09.2018 r.
Dodatkowe informacje telefoniczne pod numerem: 23 662 78 01 wew. 251
lub osobiście pokój nr 19.
Załączniki
Wniosek KFS 2018.docx
Zasady KFS 2018.docx
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Załącznik nr 2 do wniosku.xlsx
Załącznik nr 1 do wniosku.docx
KFS 2018_priorytety.pdf
barometry.pdf
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