15.05.2021

Nabór wniosków na KFS

Nabór wniosków na KFS
PUP Łask Data publikacji: 17.03.2021

PRACODAWCO,
PLANUJESZ PODNIEŚĆ KWALIFIKACJE TWOJE I TWOICH PRACOWNIKW?
SKORZYSTAJ ZE ŚRODKW KFS!!!
Powiatowy Urząd Pracy w Łasku informuje, iż
od dnia 17.03.2021 r. do 31.03.2021 r.
będzie prowadził nabór wniosków pracodawców
o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
w ramach priorytetów Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego
w roku 2021:
PRIORYTET I. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek
obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianie się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją
działalność.
PRIORYTET II. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych, pracowników służb
socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczoleczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób chorych
/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy
ryzyka ciężkiego przebiegu choroby.
PRIORYTET III. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub
województwie zawodach deficytowych:

zawody deficytowe powiat łaski w 2021 r. – betoniarze i zbrojarze, elektrycy, elektromechanicy i
elektromonterzy, fizjoterapeuci i masażyści, kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników
siodłowych, krawcy i pracownicy produkcji odzieży, kucharze, spawacze, ślusarze.
zawody deficytowe w województwie łódzkim w 2021 r. – elektrycy, elektromechanicy i
elektromonterzy, fizjoterapeuci i masażyści, kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników
siodłowych, krawcy i pracownicy produkcji odzieży, magazynierzy, monterzy instalacji
budowlanych, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, pielęgniarki i
położne, pracownicy ds. rachunkowości i księgowości, spawacze.
Pracodawca wnioskujący o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych na
terenie innego powiatu lub województwa niż siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Łasku powinien
wykazać, że zawód jest deficytowy dla miejsca wykonywania pracy (określić czy zawód jest deficytowy
na terenie powiatu łaskiego czy województwa łódzkiego).
Zawód zidentyfikowany jako deficytowy w oparciu o wyniki najbardziej aktualnych badań/analiz
(Barometr zawodów 2021).
PRIORYTET IV. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia. Decyduje wiek osoby, która
korzysta z kształcenia ustawicznego, w momencie składania przez pracodawcę wniosku o
dofinansowanie w PUP.
PRIORYTET V. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie
związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem.
PRIORYTET VI. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych
technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych.
PRIORYTET VII. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia
szkoły lub świadectwa dojrzałości.
PRIORYTET VIII. 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 kształcenia zawodowego.
Zapraszamy pracodawców, którzy spełniają ww. priorytety
do składania wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
https://lask.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci/aktualnosc
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Wnioski złożone na nieaktualnych drukach będą wymagały poprawienia.
Złożone wnioski będą rozpatrywane zgodnie z Zasadami przyznawania środków z Krajowego Funduszu
Szkoleniowego przez Powiatowy Urząd Pracy w Łasku.
Przy rozpatrywaniu wniosku uwzględnia się m.in.:
1. zgodność dofinansowywanych 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 (wynikającymi z monitoringu zawodów deficytowych i
nadwyżkowych oraz listy zawodów i specjalności, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym
rynku pracy, barometr zawodów);
3. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania z 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 o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1409 z późn.zm.)
Przyznane środki muszą być wydatkowane przez pracodawcę w 2021 r.
Wszystkie niezbędne dokumenty oraz dodatkowe informacje dotyczące zasad przyznawania środków
z KFS przez Powiatowy Urząd Pracy w Łasku znajdują się na stronie internetowej https://lask.praca.gov.
pl (zakładka Dla pracodawców i przedsiębiorców/Dokumenty do pobrania/Krajowy Fundusz
Szkoleniowy)

Ww. wnioski można składać w wersji papierowej wysłanej pocztą tradycyjną
lub poprzez skrzynkę podawczą umieszczoną przy urzędzie.
Szczegółowe informacje w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łasku,
ul. Objazdowa 4, tel. 0 43 675 17
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