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WYSZCZEGÓLNIENIE KRYTERIÓW OCENY***
Zgodność dofinansowanych działań z
Niespełnienie kryterium skutkuje
ustalonymi priorytetami wydatkowania
negatywnym rozpatrzeniem wniosku
****
środków KFS/rezerwy KFS na 2019 rok
Zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego
z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy (na podst. Barometru zawodów 2019):
- Zgodne (zawód deficytowy w powiecie i województwie) – 3 pkt
- Zgodne (zawód deficytowy w powiecie) – 2 pkt
- Zgodne (zawód deficytowy w województwie) – 1 pkt
- Niezgodne – 0 pkt
Koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS
w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku:
- Cena wszystkich wskazanych usług niższa od cen podobnych usług dostępnych na rynku – 5 pkt
- Cena większości wskazanych usług niższa od cen podobnych usług dostępnych na rynku – 3 pkt
- Cena wszystkich wskazanych usług równa cenie podobnych usług dostępnych na rynku lub brak
możliwości porównania ceny (np. szkolenia „szyte na miarę”) – 2 pkt
- Cena większości wskazanych usług równa cenie podobnych usług dostępnych na rynku lub brak
możliwości porównania ceny (np. szkolenia „szyte na miarę”) – 1 pkt
- Cena wszystkich lub większości wskazanych usług wyższa od cen podobnych usług dostępnych
na rynku – 0 pkt
Posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS
certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego:
- wszyscy realizatorzy posiadają co najmniej 1 certyfikat – 3 pkt
- nie wszyscy realizatorzy posiadają certyfikaty – 1 pkt
- realizatorzy nie posiadają certyfikatów – 0 pkt
W przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego
dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego:
- wszyscy realizatorzy posiadają dokument lub właściwy numer PKD w CEIDG, KRS – 2 pkt
- nie wszyscy realizatorzy posiadają dokument lub właściwy numer PKD w CEIDG, KRS – 1 pkt
- realizatorzy nie posiadają dokumentu lub właściwego numeru PKD w CEIDG, KRS – 0 pkt
Plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym
finansowanym ze środków KFS:
- pracodawca planuje zatrudniać wszystkie osoby przeszkolone na czas nieokreślony lub utrzymać
zatrudnienie na czas nieokreślony – 4 pkt
- pracodawca planuje zatrudniać wszystkie osoby przeszkolone przez okres przynajmniej 12
miesięcy – 3 pkt
- pracodawca planuje zatrudniać wszystkie osoby przeszkolone przez okres przynajmniej 6
miesięcy – 2 pkt
- pracodawca planuje zatrudniać osoby przeszkolone na różne okresy – 1 pkt
- pracodawca nie planuje dalszego zatrudnienia osób przeszkolonych – 0 pkt
Możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku,
z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy
Koszt kształcenia dla 1 osoby (liczony jako średni koszt kształcenia na jednego uczestnika):
- do 1.500,00 zł – 3 pkt
- powyżej 1.500,00 zł do 2.500,00 zł – 2 pkt
- powyżej 2.500,00zł do 5.000,00 zł – 1 pkt
- powyżej 5.000 zł – 0 pkt
Korzystanie przez pracodawcę z dofinansowania z KFS w latach 2016-2018:
- Nie korzystał - 5 pkt
- Tak, korzystał 1 raz – 4 pkt
- Tak, korzystał 2 razy – 3 pkt
- Tak, korzystał 3 i więcej razy – 0 pkt
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Przeznaczenie środków na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników
wykonujących pracę na terenie miasta Śrem lub powiatu śremskiego:
- miejsce pracy wszystkich wskazanych osób Śrem lub powiat śremski – 2 pkt
- miejsce pracy większości wskazanych osób Śrem lub powiat śremski – 1 pkt
- miejsce pracy wszystkich wskazanych osób inne niż Śrem lub powiat śremski – 0 pkt

10.

Kształcenie na terytorium RP

Niespełnienie kryterium skutkuje
negatywnym rozpatrzeniem wniosku

Max 2 pkt

spełnia/ nie
spełnia

Suma punktów: maksymalnie 27 pkt

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w trakcie oceny wniosków wynosi 27 (należy
jednak uwzględnić Kierunkowe wytyczne dla urzędów pracy otrzymane z MRPiPS oraz możliwość
negocjacji i wytycznych, o których mowa w § 6 ust. 13, 17 i 19 Zasad … z dnia 25 stycznia 2019r., w tym
możliwość częściowego rozpatrzenia wniosku.).
***Kryteria oceny wniosku wymienione w pkt od 1 do 7 są zgodne z wymogami określonymi w § 6 ust. 5 rozporządzenia w sprawie

przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, natomiast wymienione w pkt od 8 do 10 zgodne z preferencjami
określonymi w Zasadach dotyczących przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego obowiązujących
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Śremie w 2019 roku z dnia 25.01.2019r.

**** PRIORYTETY WYDATKOWANIA ŚRODKÓW KFS/REZERWY KFS W ROKU 2019
1. Priorytety przyjęte przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w 2019 roku:
1) Priorytet I
Wsparcie zawodowe kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie
zawodach deficytowych.
2) Priorytet II
Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości.
3) Priorytet III
Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego,
wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników
spółdzielni społecznych pochodzących z grup, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych
lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;
4) Priorytet IV
Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat
prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury
pomostowej.
5) Priorytet V
Wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia
zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie
w zatrudnieniu.
6) Priorytet VI
Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.
2. Priorytety wydatkowania środków REZERWY KFS określone przez Radę Rynku Pracy w 2019 roku:
a) Priorytet I
Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej,
Warsztatów Terapii Zajęciowej.
b) Priorytet II
Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
c) Priorytet III
Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi
pracy.
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