
 

 

 

 

 

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY 
Powiatowy Urząd Pracy w Górze ogłasza nabór wniosków  

• o przyznanie środków tzw. „puli podstawowej” Krajowego Funduszu Szkoleniowego 

(KFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w 

ramach priorytetów ustalonych na rok 2020 

• o przyznanie środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na 

finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców  

w ramach priorytetów Rady Rynku Pracy ustalonych na rok 2020 

od 09.11.2020 r. do 16.11.2020 r.  

Kwota pozostająca w dyspozycji tutejszego Urzędu wynosi  

w ramach „puli podstawowej” w ramach Rezerwy KFS 

5 280,00 zł 47 000,00 zł 
 

Priorytety tzw. „puli podstawowej” KFS Priorytety Rady Rynku Pracy (rezerwa KFS) 
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 lub województwie 
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/województwa 
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. 

a. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym 
stopniem niepełnosprawności; 

b. Wsparcie w nabywaniu kompetencji cyfrowych; 
c. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów 

Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej oraz 
warsztatów Terapii Zajęciowej; 

d. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą 
udokumentować wykonanie przez co najmniej 15 lat prac 
w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, 
nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej; 

e. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych  
u pracodawców, którzy w latach 2017-2019 nie korzystali 
ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. 

 

 

PRACODAWCO! 
Jeśli chcesz podnieść lub zmienić kwalifikacje swoje bądź pracowników 

skorzystaj z dofinansowania oferowanego przez  


