Pracownicy młodociani

Zwrot kosztów kształcenia pracowników młodocianych

Urząd Gminy w Skrzyszowie informuje, że w bieżącym roku zmieniły się warunki dofinansowania kosztó

1. w przypadku nauki zawodu - 8.081 zł przy okresie
kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, z tym
2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy
- 254 zł za każdy pełny miesiąc ks

Dofinansowanie kosztówde
kształcenia
minimis. młodocianych
Dofinansowanie
pracowników kosztów
zgodnie zkształcenia
art. 70b ust.11
przysługiwać
ustawy obędz
sys

1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu
pracodawcy albo osoba zatrudniona u pra
2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub
przyuczenie do wykonywania określonej pra

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania
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Do wniosku pracodawca zobowiązany jest dołączyć:
-

kopie dokumentów potwierdzających posiadanie
kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przy
kopię umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem
w celu przygotowania zawodoweg
kopię dyplomu, świadectwa
potwierdzającego
lub zaświadczeniaukończenie nauki zawodu lub przyuczenia do wykony
kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, lub do KRS-u
zaświadczenia o pomocyde minimis,
otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega s
formularz informacji przedstawianych
de minimis przy ubieganiu się
o pomoc
(
wzór formularza i
instrukcja wypełniania w załączni
- sprawozdanie finansowe za okres 3 ostatnich lat
obrotowych sporządzone zgodnie z przepisam
- W przypadku przedsiębiorców dla których nie stosuje się
przepisów o rachunkowości także inne
- Pracodawcy
zatrudniający młodocianych pracowników mają obowiązek zawiadamiać Wójta

Załączniki:

1)
Zawiadomienie o zawarciu umowy między pracodawcą a młodocianym
pracownikiem w sprawie przygotowania zawodowego. ...

2)
pracownika ...

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego

3)
minimis - wzór ...

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de

4)
minimis - instrukcja ...

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de

5)

Oświadczenie przedsiębiorcy o nieotrzymaniu pomocy publicznej de
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minimis ...

6)
ekonomicznej. ...

Oświadczenie iż przedsiębiorca nie znajduje się w trudnej sytuacji
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