Na co należy zwrócić uwagę wypełniając wniosek o sfinansowanie kosztów
kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców:
Do wniosku o sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracodawca dołącza:
1) Załącznik nr 1 – Oświadczenie pracownika/pracodawcy przewidzianego do objęcia
wsparciem wraz z szczegółowymi informacjami dotyczącymi pracownika/pracodawcy.
2) Załącznik nr 2 – Kopię dokumentu potwierdzającego oznaczenie formy prawnej
prowadzonej działalności - w przypadku braku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego
lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
3) Załącznik nr 3 – Program kształcenia ustawicznego lub zakres egzaminu (wskazany
przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego).
4) Załącznik nr 4 – Wzór dokumentu potwierdzającego kompetencje nabyte przez
uczestników, wystawianego przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego, o ile nie
wynika on z przepisów powszechnie obowiązujących.
Pracodawca będący przedsiębiorcą do wniosku o sfinansowanie kształcenia
ustawicznego dołącza:
5) Załącznik nr 5 – 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2018r.
poz. 362 ze zm.) obejmujące:
a)

wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie
lub rybołówstwie, jakie przedsiębiorca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc,
oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości
pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu
takiej pomocy w tym okresie;

b)

wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie oraz
pomocy de minimis, jakie przedsiębiorca otrzymał w roku, w którym ubiega się
o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia
o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu
takiej pomocy w tym okresie;

6) Załącznik nr 6 – 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 obejmujące:
a) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności
wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości
i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych
kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być
przeznaczona pomoc de minimis, na formularzu określonym w aktualnie
obowiązującym rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie
zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de
minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.);
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą do wniosku dołączają:
Załącznik nr 7 – Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla
osób fizycznych, których dane są w posiadaniu Powiatowego Urzędu Pracy.
UWAGA
Zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia w sprawie przyznawania środków z Krajowego
Funduszu Szkoleniowego (tj. DZ. U. 2018, poz. 117) wniosek pozostawia się bez
rozpatrzenia w przypadku niedołączenia wymaganych załączników .

