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Nabór wniosków - szkolenie indywidualne
PUP Kłobuck Data publikacji: 07.02.2020
Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku informuje, że od dnia 07.02.2020 r. rozpoczyna nabór wniosków o
skierowanie na szkolenie indywidualne.
Osoby bezrobotne oraz poszukujące pracy mogą ubiegać się o sfinansowanie do kwoty 4.000,00 zł
kosztów jednego szkolenia indywidualnego. W przypadku szkolenia droższego, gdy jego koszt
przewyższać będzie wysokość finansowania, Wnioskodawca będzie zobowiązany we własnym zakresie
dokonać na rzecz instytucji szkoleniowej uiszczenia pozostałej kwoty, tj. powstałej różnicy.
SZKOLENIE INDYWIDUALNE może zostać sfinansowane osobie, która:
1. złoży Wniosek o skierowanie na szkolenie indywidualne,
2. uprawdopodobni potrzebę ukończenia szkolenia poprzez:
a. oświadczenie przyszłego Pracodawcy o zamiarze zatrudnienia z gwarancją zatrudnienia na
okres co najmniej 90 dni na umowę o pracę (w wymiarze min. etatu) bądź umowę zlecenie
(co najmniej minimalne wynagrodzenie),
lub
b. oświadczenie Wnioskodawcy o zamiarze uruchomienia działalności gospodarczej.
Wyklucza się możliwość:
1. finansowania:
a. kursów prawa jazdy kat. A, B, C, D,
b. kosztów przejazdu na szkolenie oraz kosztów zakwaterowania i wyżywienia,
c. kosztów badań lekarskich i psychologicznych z wyjątkiem przypadku, gdy ich koszt zostanie
ujęty w należności przysługującej instytucji szkoleniowej,
d. kosztów szkolenia, w którym Wnioskodawca już uczestniczy,
2. refundacji poniesionych przez Wnioskodawcę kosztów szkolenia, na które nie został skierowany
przez Urząd.
Ponadto, negatywnie rozpatrywane będą wnioski w przypadku gdy:
1. Pracodawca, który wystawił poświadczenie zatrudnienia jest Pracodawcą, u którego
zainteresowany szkoleniem był zatrudniony, lub dla którego wykonywał inną pracę zarobkową w
okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
2. Osoba bezrobotna ubiegająca się przyznanie szkolenia indywidualnego, w okresie 6 miesięcy
poprzedzających dzień złożenia wniosku korzystała z finansowanych przez Powiatowy Urząd Pracy
w Kłobucku następujących form pomocy:
a. szkolenia indywidualnego,
b. bonu szkoleniowego,
c. stażu u Pracodawcy,
d. bonu stażowego,
e. bonu na zasiedlenie
f. sfinansowania egzaminów/licencji.
Nabór wniosków prowadzony będzie do wyczerpania środków finansowych.
Szczegółowych informaci udzielają doradcy klienta od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 14:
30.
WNIOSKI dostępne są do pobrania u doradców klienta oraz w zakładce Dla bezrobotnych i
poszukujących pracy/Dokumenty do pobrania/Szkolenia i bony szkoleniowe.
https://klobuck.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci/aktualnosc
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