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Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia
ustawicznego pracowników i pracodawców w roku 2020 ze środków Krajowego Funduszu
Szkoleniowego.

Środki KFS przeznaczone są na dofinansowanie działań dla pracowników i
pracodawców mieszczących się w następujących priorytetach ustalonych przez
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 2020 roku:
1. wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób
powracających na rynek pracy po przerwie związanej
ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku
życia;
3. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w
zidentyfikowanych w danym powiecie zawodach
deficytowych;
4. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach technologii i
zastosowaniem wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy;
5. wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla
rozwoju powiatu wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju;
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;
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.
Limit środków z KFS przyznany Powiatowemu Urzędowi Pracy w Bydgoszczy
wynosi 2.704.000,00 zł.
Nie podlegają dofinansowaniu kursy i studia podyplomowe, które w
przeważającej mierze dotyczą tzw. kompetencji miękkich
(psychospołecznych, interpersonalnych).
W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski o wsparcie zawodowego
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kształcenia ustawicznego, których tematyka przyczyniać się będzie do
nabycia przez uczestników nowych, konkretnych kwalifikacji i umiejętności
zawodowych.
Wnioski na aktualnym na 2020 r. druku przyjmowane będą od dnia
10.02.2020 r. do dnia 19.02.2020 r. włącznie. Wnioski będą rozpatrywane po
zakończeniu naboru, nie decyduje kolejność wpływu wniosków. Przy rozpatrywaniu
wniosków ocenie podlegać będzie także dotychczasowa współpraca w ramach
zawieranych umów z tut. Urzędem.
Informacje o zawodach deficytowych dla miasta Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego.
Informacje o obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu bydgoskiego
opublikowane zostały w Programie Rozwoju Powiatu Bydgoskiego na lata 2017-2023, a
dla Bydgoszczy w Strategii Rozwoju Bydgoszczy do 2030 roku dostępnych na stronach
internetowych miasta Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego.
Przed przystąpieniem do naboru prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi Zasadami
przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy środków z KFS.
Pobierz aktualne druki wniosków oraz wymaganych załączników.
Zapraszamy do współpracy!
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