INDYWIDUALNA KARTA OCENY WNIOSKU O PRZYZNANIE ŚROKDÓW KFS NA FINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
1

1.1
Termin naboru wniosków
1.2
Data wpływu wniosków

2
Nazwa oraz siedziba pracodawcy
3
Wielkość przedsiębiorcy
4
Wnioskowana kwota środków
KFS
Wniosek złożony poza terminem naboru nie będzie podlegał ocenie, tym samym pozostawiony zostanie bez rozpatrzenia.

I ETAP OCENY WNIOSKU pod kątem kompletności wniosku (dołączenia wymaganych załączników określonych w rozporządzeniu MPIPS z dnia
14 maja 2014r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego).
Lp.

KRYTERIUM

1.

Wnioskodawca jest beneficjentem pomocy publicznej i dołączył do wniosku:
1.1 zaświadczenia lub oświadczenia o pomocy de minimis, w zakresie o
którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 oraz ust.2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30
kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej
1.2 Informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust.
2a ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
– odpowiedni Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się
o pomoc de minimis
Wnioskodawca dołączył do wniosku kopię dokumentu potwierdzającego
oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności – w przypadku braku
wpisu do KRS lub CEIDG

2.

TAK /NIE /NIE DOTYCZY

UWAGI

3.

4.

Wnioskodawca dołączył do wniosku:
3.1 Program kształcenia ustawicznego
(dotyczy kursów, studiów podyplomowych)
3.2 Zakres egzaminu
Wnioskodawca dołączył do wniosku wzory dokumentów, wystawianych przez
organizatorów kształcenia, które potwierdzą uzyskane w toku kształcenia
kompetencje – jeżeli jego wzór nie wynika z powszechnie obowiązujących
przepisów i wskazano podstawę prawną jego wydania
(dotyczy kursów, studiów podyplomowych, egzaminu)

Jeżeli przy którymkolwiek z powyższych kryteriów wpisano „NIE”, wniosek nie podlega dalszej ocenie i pozostaje bez rozpatrzenia

II ETAP OCENY WNIOSKU pod kątem oceny spełniania warunków określonych w ogłoszeniu o naborze wniosków oraz przepisów prawa.
Lp.

KRYTERIUM OCENY

1.

Wnioskodawca ma siedzibę lub prowadzi działalność na terenie powiatu
zgorzeleckiego.

2

Wnioskodawca posiada status pracodawcy przez okres co najmniej 3 miesięcy
poprzedzających dzień złożenia wniosku.

3.

Pracownicy wyznaczeni do objęcia wsparciem posiadają stosunek pracy
zawarty z wnioskodawcą przez okres co najmniej 3 miesięcy poprzedzających
dzień złożenia wniosku.

4.

Wnioskodawca oświadczył, że nie jest zobowiązany do zwrotu wcześniej
uzyskanej pomocy publicznej wynikającej z Decyzji Komisji Europejskiej
uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz wspólnym rynkiem.
(Warunek oceniany w oparciu o informacje zawarte w cz. VI pkt. 2 wniosku)
Wielkość otrzymanej dotychczas przez wnioskodawcę pomocy de minimis, de
minimis w rolnictwie lub rybołówstwie wraz z pomocą, o którą wnioskuje nie
przekroczy dopuszczalnego pułapu, o jakim mowa w przepisach o pomocy
publicznej.
(Warunek oceniany w oparciu o przedstawione zaświadczenia lub
oświadczenia o pomocy de minimis oraz o informacje publikowane na stronie
http://sudop.uokik.gov.pl)

5.

TAK/ NIE/ NIE DOTYCZY

UWAGI

6.

Środki KFS, o które wnioskuje pracodawca nie przekraczają maksymalnego
pułapu środków określonych w ogłoszeniu o naborze wniosków.
7.
Wnioskodawca wykazał, że zaplanowane kształcenie ustawiczne będzie
powiązane z priorytetami wydatkowania środków KFS w 2018r.
(Warunek oceniany w oparciu o informacje wskazane w części IV wniosku)
Priorytet 1 – wniosek obejmuje kształcenie ustawiczne w zidentyfikowanych
w powiecie zgorzeleckim bądź w woj.dolnośląskim zawodach deficytowych
określonych w „Barometrze zawodów”.
Priorytet 2 – wniosek obejmuje osoby, które w ramach wykonywania swoich
zadań zawodowych korzystają lub będą korzystać z nowych technologii
i narzędzi pracy.
Priorytet 3 – wniosek obejmuje osoby, które mogą udokumentować
wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub
o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury
pomostowej.
8.
Wnioskodawca wykazał plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób objętych
wnioskiem.
(Warunek oceniany w oparciu o informacje wskazane w części IV pkt 2
wniosku)
9
W przypadku kursów wnioskodawca wykazał, że wybrani organizatorzy
kształcenia są uprawnieniu do prowadzenia pozaszkolnych form kształcenia
ustawicznego.
(Warunek oceniany w oparciu o informacje wskazane w części V.1 wniosku)
10. Przedstawione przez wnioskodawcę w części IV pkt 7 wniosku informacje
stanowią wyczerpujące uzasadnienie potrzeby odbycia kształcenia
ustawicznego.
11. Wnioskodawca wykazał w części IV pkt 7.5 uczestnicy kształcenia
ustawicznego nabędą kompetencje zgodne z potrzebami rynku pracy
W szczególnie uzasadnionych przypadkach braku możliwości uwzględnienia wniosku w całości dopuszcza się negocjacje pomiędzy starostą a pracodawcą treści wniosku,
w celu ustalenia ceny usługi kształcenia ustawicznego, liczby objętych kształceniem ustawicznym, realizatora usługi, programu kształcenia lub zakresu egzaminu,
z uwzględnieniem zasady zapewnienia najwyższej jakości usługi oraz zachowania racjonalności wydatkowania środków publicznych.
W pozostałych przypadkach, gdy wnioskodawca nie spełni określonych powyżej warunków wniosek nie będzie podlegał dalszej ocenie, co skutkować będzie jego
negatywnym rozpatrzeniem.

III ETAP OCENY WNIOSKU
Lp.

KRYTERIUM

Maksymalna liczba
punktów

Przyznana liczba
punktów

UWAGI

1
Posiadanie przez realizatorów usługi kształcenia certyfikatów jakości usług - max 20 pkt
Wnioskodawca wykazał, że:
Wszyscy wskazani (100%) realizatorzy usług posiadają certyfikat jakości
20
usług
Od 99% do 50% realizatorów usług posiada certyfikat jakości usług
10
49% i poniżej realizatorów usług posiada certyfikat jakości usług
0
2

3

Koszt wskazanej usługi kształcenia ustawicznego w porównaniu z kosztami podobnych na rynku dostępnych na rynku – max 60 pkt
Wnioskodawca wykazał, że:
Wszystkie (100%) wskazane we wniosku koszty kształcenia są
60
porównywalne ze średnią ceną rynkową
Od 99% do 80% wskazanych we wniosku kosztów kształcenia jest
40
porównywalne ze średnią ceną rynkową
Od 79% do 50% wskazanych we wniosku kosztów kształcenia jest
20
porównywalne ze średnią ceną rynkową
49% i poniżej wskazanych we wniosku kosztów kształcenia jest
0
porównywalne ze średnią ceną rynkową
Wcześniejsze korzystanie przez wnioskodawcę ze środków KFS w odniesieniu do możliwości sfinansowania ze środków KFS działań wskazanych we wniosku,
z uwzględnieniem limitów przyznanych na 2018r.– max 20 pkt
Wnioskodawca nie korzystał ze środków KFS w 2017r. bądź wniosek
20
dotyczy w całości działań powiązanych z priorytetem nr 2 wydatkowania
środków
Wnioskodawca korzystał ze środków KFS w 2017r.
10

Jeśli wnioskodawca nie osiągnie minimalnego pułapu – 45 punktów, jego wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie.

