Kryteria oceny wniosku o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na
finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników
i pracodawcy przez Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach
Przy rozpatrywaniu wniosku o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, uwzględnia
się kryteria określone w § 6 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
14 maja 2014 roku w sprawie przyznania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, tj.
1. Zgodność dofinansowanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS
na dany rok – (kryterium podlega ocenie w oparciu o zasadę spełnia/nie spełnia)
a) działania wpisujące się w ustalone przez MRPiPS priorytety wydatkowania limitu środków
KFS na 2020 rok – spełnia
b) działania nie wpisujące się w ustalone przez MRPiPS priorytety wydatkowania limitu
środków KFS na 2020 rok – nie spełnia
UWAGA:
W PRZYPADKU NIE SPEŁNIENIA POWYŻSZEGO KRYTERIUM - WNIOSEK NIE BĘDZIE
PODLEGAŁ DALSZEJ OCENIE.

2. W przypadku kursów - posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego
dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego
Kryterium będzie oceniane na podstawie dołączonego przez pracodawcę dokumentu
zezwalającego na prowadzenie pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego.
3. Zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami
lokalnego lub regionalnego rynku pracy.
Kryterium będzie oceniane na podstawie:
a) zawodów deficytowych zidentyfikowanych na lokalnym rynku pracy w powiecie gorlickim, tj.
ujętych w dokumencie: „Barometr zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie
gorlickim w 2020 roku”,
b) zawodów deficytowych zidentyfikowanych w województwie małopolskim, tj. ujętych
w dokumencie: „Barometr zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie
małopolskim w 2020 roku”.
4. Koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS
w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku.
Kryterium będzie oceniane w oparciu o przeciętny koszt każdej usługi kształcenia ustalony na
podstawie ofert przedstawionych i dołączonych przez pracodawcę lub ofert pozyskanych przez
Urząd.
5. Posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS
certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego.
Kryterium będzie oceniane na podstawie dołączonego przez pracodawcę dokumentu/ów
potwierdzającego/ych wysoki standard jakości świadczonych usług przez wskazaną we wniosku
instytucję szkoleniową, tj. Certyfikatu Jakości Usług (ISO) lub akredytacji Kuratora Oświaty
w zakresie realizowanych szkolenia/ń dotyczących kształcenia ustawicznego lub innego

równoważnego dokumentu wydanego przez podmiot uprawniony do kontroli jakości świadczonych
usług.
6. Plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym
finansowanym ze środków KFS.
Kryterium będzie oceniane na podstawie informacji zawartych we wniosku, a dotyczących planów
zatrudnienia osób proponowanych do objęcia kształceniem.

7.

Możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku,
z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy z dnia 20 kwietnia
2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
W ramach kryterium ocenie podlegać będzie:
a) dostępność środków KFS na 2020r. będących w dyspozycji Urzędu,
b) częstotliwość korzystania ze środków KFS przez pracodawcę, na podstawie informacji
zawartych we wniosku.
Pracodawcy, którzy nie korzystali ze środków KFS w 2019 lub 2020 roku będą premiowani
dodatkowymi punktami.
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