Załącznik nr 1 do Zasad
przyznawania, wydatkowania, dokumentowania
oraz rozliczania otrzymanych i wydatkowanych środków
z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)
przez Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy w 2019 roku

OCENA WNIOSKU
o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na kształcenie ustawiczne
pracowników i pracodawcy
I.

OCENA FORMALNOPRAWNA.
Spełnienie kryterium

Lp.

KRYTERIA OCENY FORMALNO - PRAWNEJ

1

Wniosek wpłynął w wymaganym terminie

2

Wnioskodawca ma siedzibę lub prowadzi działalność na terenie powiatu dębickiego

3

Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku spełnia definicję pracodawcy wg art. 2 ust. 1
pkt 25 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

4

Wnioskodawca wykazał, że na dzień złożenia wniosku każdy z pracowników
wytypowanych do objęcia wparciem spełnia definicję pracownika wg Kodeksu Pracy.

5

W przypadku każdego uczestnika kształcenia ustawicznego Wnioskodawca wykazał,
że wysokość wsparcia, w części finansowanej ze środków KFS na jego kształcenie
ustawiczne, nie przekracza 300% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego na
dzień złożenia wniosku.

6

Wielkość dotychczas otrzymanej przez Wnioskodawcę pomocy de minimis, de mnimis
w rolnictwie lub rybołówstwie wraz z pomocą, o którą wnioskuje nie przekroczy
dopuszczalnego pułapu, o jakim mowa w przepisach o pomocy publicznej.

TAK / NIE /
NIE DOTYCZY

UWAGI

zaświadczenie lub oświadczenie o pomocy de minims1
informacje o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 2

7

Wymagane
załączniki:

kopia dokumentu potwierdzającego oznaczenie formy prawnej prowadzonej
działalności - w przypadku braku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego
lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
program kształcenia ustawicznego lub zakres egzaminu
wzór dokumentu potwierdzającego kompetencje nabyte przez uczestników,
wystawianego przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego o ile nie
wynika on z przepisów powszechnie obowiązujących.

Wniosek złożony poza terminem naboru wskazanym przez urząd w ogłoszeniu nie będzie podlegał ocenie, tym samym pozostawiony zostanie bez
rozpatrzenia. Również niedołączenie kompletu wymaganych załączników spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

II. OCENA MERYTORYCZNA.
Spełnienie kryterium
Lp.

A.

KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ
TAK / NIE

1

2

Zgodność dofinansowywanych działań
z ustalonymi priorytetami wydatkowania
środków KFS

Priorytet 1)
Priorytet 2)
Priorytet 3)

Potrzeba odbycia kształcenia
ustawicznego, przy uwzględnieniu
obecnych lub przyszłych potrzeb
pracodawcy oraz obowiązujących
priorytetów wydatkowania środków KFS
jest uzasadniona3

Wnioskodawca wykazał, że na dzień
złożenia wniosku potrzeba odbycia
kształcenia ustawicznego przez każdego
z wytypowanych pracowników przy
uwzględnieniu obowiązujących
priorytetów wydatkowania środków KFS
jest uzasadniona

UWAGI

Priorytet 4)
Priorytet 5)
Priorytet 6)

Wniosek, który nie spełnia kryteriów oceny merytorycznej, o których mowa w części II w pkt 1 i pkt 2, nie podlega dalszej ocenie merytorycznej
i punktacji w oparciu o kryteria wskazane w części II w pkt 3 - 8.

B.

KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ

Liczba punktów

Lp.

3

4

5

6

7

8

Koszty usługi kształcenia ustawicznego
wskazanego
do
sfinansowania
ze
środków KFS w porównaniu z kosztami
podobnych usług dostępnych na rynku
(koszty kształcenia w odniesieniu do cen
rynkowych)4

Posiadanie przez realizatora usługi
kształcenia ustawicznego (w przypadku
kursów)
dokumentu,
na podstawie
którego prowadzi on pozaszkolne formy
kształcenia ustawicznego5

Plany dotyczące zatrudnienia osób, które
będą objęte kształceniem ustawicznym
finansowanym ze środków KFS 6

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 o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy (Dz.U.2018 r.
poz. 1265 z późn. zm. i 1149) - korzystanie
ze środków KFS

Zgodność kompetencji nabywanych przez
uczestników kształcenia ustawicznego z
potrzebami lokalnego lub regionalnego
rynku pracy7
Posiadanie przez realizatora usługi
kształcenia ustawicznego finansowanej ze
środków
KFS
certyfikatów
jakości
oferowanych
usług
kształcenia
ustawicznego8

Wnioskodawca wykazał, że:
wszystkie (100%) prezentowane we wniosku
koszty
kształcenia
ustawicznego
są
porównywalne ze średnią ceną rynkową
ustaloną przez urząd,
od 99% do 80% prezentowanych we
wniosku kosztów kształcenia ustawicznego
jest porównywalnych ze średnią ceną
rynkową ustaloną przez urząd,
od 79% do 50% prezentowanych we
wniosku kosztów kształcenia ustawicznego
jest porównywalnych ze średnią ceną
rynkową ustaloną przez urząd,
poniżej 50% prezentowanych we wniosku
kosztów kształcenia ustawicznego jest
porównywalnych ze średnią ceną rynkową
ustaloną przez urząd.
realizator kursów posiada uprawnienia do
prowadzenia
pozaszkolnych
form
kształcenia ustawicznego
realizator kursów posiada uprawnienia do
prowadzenia kursów w określonym zakresie
(jeśli wymagane jest to powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa).
realizator kursów nie posiada uprawnień do
prowadzenia
pozaszkolnych
form
kształcenia ustawicznego
pracodawca planuje utrzymać zatrudnienie
przez okres przynajmniej 12 miesięcy lub
zatrudnić na czas nieokreślony – co najmniej
60% osób przeszkolonych
pracodawca planuje zatrudnić na okres
przynajmniej 6 miesięcy – co najmniej 60%
osób przeszkolonych
pracodawca planuje zatrudnić na okres
krótszy niż 6 miesięcy – co najmniej 60%
osób przeszkolonych
pracodawca planuje zatrudnić na okres
krótszy niż 6 miesięcy poniżej 60% osób
przeszkolonych lub nie planuje dalszego
zatrudnienia osób przeszkolonych
wnioskodawca nigdy nie korzystał ze
środków KFS
wnioskodawca korzystał ze środków KFS w
poprzednich latach ale na dzień złożenia
wniosku w ramach obecnie prowadzonego
naboru rozliczył się z zawartych z urzędem
umów
o
finansowanie
kształcenia
ustawicznego ze środków KFS.
wnioskodawca korzystał ze środków KFS w
roku poprzedzającym aktualny nabór
wniosków i na dzień złożenia wniosku w
ramach obecnie prowadzonego naboru nie
rozliczył się z zawartych z urzędem umów o
finansowanie kształcenia ustawicznego ze
środków KFS.
Wnioskodawca wykazał, że:
Wszystkie (100%) planowane działania są
zgodne z potrzebami lokalnego rynku pracy
od 99% do 50% planowanych działań jest
zgodnych z potrzebami lokalnego rynku
pracy
poniżej 50% planowanych działań jest
zgodna z potrzebami lokalnego rynku pracy
Wnioskodawca wykazał, że:
wszyscy (100%) realizatorzy usług posiadają
certyfikat jakości oferowanych usług
od 99% do 60% realizatorów usług posiada
certyfikat jakości oferowanych usług
poniżej 60% realizatorów usług posiada
certyfikat jakości oferowanych usług
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RAZEM

1)
2)

Maksymalna liczba
punktów

18

Do przyznania środków KFS rekomendowane będą wnioski, które w wyniku oceny otrzymały minimalny pułap punktowy tj. 10 pkt.
Po zakończeniu oceny merytorycznej wszystkich złożonych w ramach naboru wniosków utworzona zostanie lista rankingowa wniosków.

3)

4)
5)
6)

Przed utworzeniem listy rankingowej, w przypadku pozytywnej oceny wniosku, dopuszcza się możliwość prowadzenia z pracodawcą
negocjacji dotyczących ceny kształcenia ustawicznego, liczby osób objętych kształceniem ustawicznych, realizatora usługi, programu
kształcenia ustawicznego lub zakresu egzaminu, z uwzględnieniem zasady zapewnienia najwyższej jakości usługi oraz zachowania
racjonalnego wydatkowania środków publicznych.
O rekomendowaniu wniosku do dofinansowania decydować będzie miejsce na liście rankingowej i możliwość sfinansowania kształcenia
ustawicznego z uwzględnieniem przyznanych limitów środków KFS.
W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez co najmniej dwa wnioski dopuszcza się negocjacje z pracodawcami, którzy uzyskali
jednakową punktację, z uwzględnieniem przyznanych limitów środków KFS
Od negatywnego wyniku oceny lub braku rekomendacji do dofinansowania odwołanie nie przysługuje

Zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis, w zakresie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia
2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 362.).
1

Informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 362).
2

3

Aby urząd mógł dokonać oceny pod względem przyjętego kryterium Wnioskodawca w części IV pkt 6 wniosku winien precyzyjnie określić treści
dotyczące:
- zakresu zadań zawodowych wykonywanych przez poszczególnych uczestników kształcenia,
- sposobu wykorzystania nabytych w toku kształcenia ustawicznego kompetencji zawodowych,
powiązania zaplanowanego działania z priorytetem, w ramach którego będzie ono sfinansowane, stanowią w ocenie urzędu wyczerpujące uzasadnienie
potrzeby odbycia kształcenia ustawicznego
Średnia cena rynkowa ustalana będzie na podstawie średniej arytmetycznej kosztów realizacji danej formy i zakresu kształcenia ustawicznego.
Przy czym urząd przy wyliczaniu ceny rynkowej weźmie pod uwagę:
- koszty prezentowane przez Wnioskodawcę w odniesieniu do poszczególnych form i zakresu kształcenia (tj. oferta cenowa wybranego realizatora oraz
dwóch pozostałych potencjalnych realizatorów zaplanowanego kształcenia),
- dokonane przez siebie rozeznanie cen (koszty porównywalnych usług kształcenia prezentowane przez kolejnych, co najmniej dwóch potencjalnych
realizatorów kształcenia, nieuwzględnionych przez Wnioskodawcę - o ile na rynku funkcjonują inne podmioty realizujące kształcenie w danym zakresie.
Za porównywalne ze średnią ceną rynkową kształcenia w danym zakresie, urząd uzna jedynie te koszty realizacji poszczególnych działań,
które będą wyższe od ustalonej przez urząd średniej ceny rynkowej maksymalnie o 30%.
W sytuacji kiedy wybrany przez Wnioskodawcę realizator kształcenia jest monopolistą i na rynku nie występują inne porównywalne oferty kształcenia,
przez co niemożliwe będzie ustalenie średniej ceny rynkowej, dotyczącej kształcenia w danym zakresie, prezentowane we wniosku koszty urząd uzna
za porównywalne ze średnią ceną rynkową.
Uwaga! Średnia cena rynkowa ustalana będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy czym urząd stosował będzie zaokrąglenia zgodnie z
regułami matematycznymi. Powyższe będzie miało zastosowanie również do procentowych obliczeń dotyczących ww. kryteriów.
4

Warunek, będzie sprawdzony w stosunku do każdego wskazanego przez Wnioskodawcę realizatora kształcenia ustawicznego, w oparciu o informacje
zawarte w Części V.1 poz. G wniosku, jak również poprzez weryfikację odpowiednich rejestrów i dokumentów:
- ewidencja KRS, CEIDG, REGON - ocena kodu PKD realizatora kształcenia ustawicznego,
- ewidencja szkół i placówek niepublicznych - strona https://sio.men,gov.pl/index.php/rspo,
5

6

Warunek, będzie sprawdzony w odniesieniu do każdego pracownika w oparciu o Część IV pkt 7 wniosku.

Aby urząd mógł dokonać oceny pod względem przyjętego kryterium Wnioskodawca w części IV pkt 6 ppkt 6.4. wniosku winien precyzyjnie określić,
czy i w jakim zakresie zdobyte przez uczestnika kształcenia ustawicznego kompetencje (dotyczące wiedzy/umiejętności zawodowych i/lub społecznych)
mogą być wykorzystane na stanowiskach o podobnym charakterze ale niekoniecznie w takim samym środowisku pracy.
Zgodność działań w ramach kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego rynku pracy będzie dokonywana w oparciu o „Barometr zawodów na
2018 rok dla powiatu dębickiego”. W przypadku kiedy we wniosku wskazano więcej niż jedną formę kształcenia ustawicznego, ocenę stanowić będzie
średnia arytmetyczna ocen poszczególnych kompetencji zawodowych.
7

Urząd uwzględni podczas oceny certyfikat jakości, o ile Wnioskodawca:
- dołączy do wniosku kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem takiego dokumentu, lub
- wskaże w części V.1 poz. F wniosku informację o tym, gdzie w formie elektronicznej publikowana jest informacja, że dany realizator kształcenia
ustawicznego posiada wskazany przez Wnioskodawcę certyfikat jakości
8

