PRACODAWCO! ZAPOTRZEBOWANIE NA
ŚRODKI REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU
SZKOLENIOWEGO NA 2018 ROK
Agnieszka Rogalińska 09.01.2018
Powiatowy Urząd Pracy w Śremie informuje, że Rada Rynku Pracy ustanowiła priorytety
wydatkowania środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) w roku
2018.
PRIORYTETY RADY RYNKU PRACY WYDATKOWANIA ŚRODKÓW REZERWY KFS
W 2018 ROKU:
1. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym
powiecie lub województwie zawodach deficytowych
Zgodnie z Kierunkowymi Wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej, kształcenie ustawiczne w ramach przedmiotowego priorytetu
dotyczyć może wyłącznie umiejętności ściśle zawodowych, o ile powiązane są
one z wykonywaniem pracy w zawodzie deficytowym – nie przewiduje się
finansowania tzw. kompetencji miękkich)
2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia
Finansowane mogą być np.:
• Kursy
• Studia podyplomowe
• Egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie
umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych
• Badania lekarskie lub psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub
pracy zawodowej po ukończonym kształceniu
• Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym
kształceniem
Biorąc pod uwagę powyższe oraz z uwagi na potrzebę oszacowania środków
potrzebnych na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracodawcy i
pracowników w ramach środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2018
rok, Powiatowy Urząd Pracy w Śremie zwraca się z prośbą do pracodawców mających
siedzibę bądź miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie powiatu
śremskiego o zgłaszanie zapotrzebowania na wyżej wymienione środki poprzez
wypełnienie formularza ankiety zamieszczony poniżej.
Termin zgłaszania zapotrzebowania: do 26.01.2018r.
Miejsce składania ankiety: PUP w Śremie, ul. Gostyńska 49, pok. nr 15 lub e-mail:
sekretariat@pup.srem.pl
Uwaga! Powyższa ankieta ma charakter badawczy i nie stanowi zobowiązania

dla żadnej ze stron. Ankieta ma na celu tylko dokonanie rozeznania potrzeb
pracodawców.
Jednocześnie informujemy, że nabór wniosków odbędzie się w dwóch etapach.
Pierwszy dotyczyć będzie złożenia wniosków w ramach limitu podstawowego, zgodnie
z priorytetami Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dopiero po wyczerpaniu
środków limitu podstawowego, po otrzymaniu przez Powiatowy Urząd Pracy w Śremie
środków rezerwy KFS, ogłoszony zostanie nabór w/w wniosków, zgodnie z priorytetami
Rady Rynku Pracy.
Załączniki
(1)Ankieta.doc

