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Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dniach od
12.02.2020r. do 19.02.2020 r. będzie prowadził nabór wniosków o przyznanie
środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) przeznaczonych na
sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników.
Zgodnie z priorytetami Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w
zakresie wydatkowania środków KFS w 2020 roku, dofinansowanie mogą
uzyskać pracodawcy, ubiegający się o:
Priorytet 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek
pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
Priorytet 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
Priorytet 3. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w
danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
Wsparcie przyznawane będzie na zawodowe kształcenie ustawiczne, realizowane w
zawodach deficytowych na lokalnym rynku pracy, ujętych w barometrze zawodów
(wykaz dostępny na stronie www.barometrzawodow.pl).
Priorytet 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach
technologii i zastosowaniem wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy;
Priorytet 5. Wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla
rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach
rozwoju;
Urząd uznaje, że sektorami wymagającymi szczególnego wsparcia na terenie
województwa łódzkiego, powiatu piotrkowskiego oraz miasta Piotrkowa Trybunalskiego
są:
1) Obszary/branże kluczowe dla rozwoju województwa wskazane w Regionalnej
Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 :
1. Nowoczesny przemysł włókienniczy i mody (w tym wzornictwo);
2. Zaawansowane materiały budowlane;
3. Medycyna, farmacja, kosmetyki;
4. Energetyka, w tym odnawialne źródła energii;
5. Innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze;
6. Informatyka i telekomunikacja.
Dla wymienionych wyżej specjalizacji, zostały przypisane kody PKD 2007 /wykaz
dostępny: Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego - "LORIS 2030"
https://rpo.lodzkie.pl/images/2016/304-wykaz-riswl-nisz-spec/Wykaz-Regionalnych-Intel
igentnych-Specjalizacji-i-Nisz-Specjalizacyjnych.pdf
2) Obszary/branże kluczowe dla rozwoju powiatu wskazane w Strategii Rozwoju Miasta
Piotrków Trybunalski 2020 oraz Strategii Rozwoju Powiatu Piotrkowskiego na lata
2014-2020:
a)Produkcja i przetwórstwo rolne - aby skorzystać ze środków KFS w ramach tego priorytetu wnioskodawca
powinien mieć przypisany dla przeważającego rodzaju prowadzonej przez siebie działalności kod PKD związany z
poniżej wskazanymi działami PKD: Dział 01 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność
https://piotrkowtrybunalski.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci/aktualnosc/?p_auth=bsmyAk5s&p_p_id=101_INSTANCE_5CI48Qxw9jwJ...
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usługową oraz Dział 10 Produkcja artykułów spożywczych.
b)Branża turystyczna – Dział 55 PKD - Zakwaterowanie; Dział 93 PKD - Działalność sportowa, rozrywkowa
i rekreacyjna; Dział 79 - Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała
działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane.
c)Rozwój infrastruktury drogowej oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – Dział 42 - Roboty związane z budową
obiektów inżynierii lądowej i wodnej.
d)Odnawialne źródła energii - Dział 35 - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną,
gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych.

Priorytet 6. 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;
Priorytet 7. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w
podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście
przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników
spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.
Urząd rozpatrując wnioski będzie kierował się Zasadami przyznawania
środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań na
rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w 2020 r. oraz
poziomem posiadanych środków, uwzględniając:
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;
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 przyznanych limitów.
Obowiązujący w 2020r. wniosek wraz z załącznikami oraz Zasady
przyznawania środków KFS dostępne są na stronie
http://piotrkowtrybunalski.praca.gov.pl/
Wnioski winny dotyczyć form kształcenia, których rozpoczęcie planowane
jest najpóźniej do 31.05.2020 roku oraz płatność dokonana zostanie w 2020
r.
W przypadku planowanej przez pracodawcę realizacji szkoleń w różnych
terminach, należy złożyć odrębny wniosek dla każdego planowanego terminu
szkolenia.
Wnioski składane poza wyznaczonym terminem nie będą podlegały
rozpatrzeniu.
Wniosek oraz każdy załącznik do wniosku powinien być podpisany przez
pracodawcę.
https://piotrkowtrybunalski.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci/aktualnosc/?p_auth=bsmyAk5s&p_p_id=101_INSTANCE_5CI48Qxw9jwJ...
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Wnioski nie zawierające wymaganych załączników pozostawia się bez
rozpatrzenia.

Załączniki
__formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis
_-_rozporzadzenie_ke_nr_1407_2013_(obowiazuje_od_dnia_15112014)-2.xlsx (xlsx,
76 KB)
Wniosek o przyznanie środków KFS (pdf, 1714 KB)
Wniosek o przyznanie środków KFS - edycja (doc, 367 KB)
Zasady przyznawania środków KFS (pdf, 1144 KB)
Program szkolenia - wzór (docx, 16 KB)
Wykaz Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji (pdf, 1855 KB)
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