Datum 6.9. 2018

SOFINANCIRANJE ŠOLNIN
Spoštovani, obveščamo vas, da je Javni štipendijski, razvojni, invalidski
in preživninski sklad Republike Slovenije 31. 8. 2018 PODALJŠAL
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ŠOLNIN ZA DVIG IZOBRAZBENE
RAVNI I. (v nadaljevanju DIR)
Do sofinanciranja šolnin so upravičeni posamezniki ki:
- so pred programom za katerega uveljavljajo šolnino po tem razpisu, imeli
končano največ srednjo poklicno izobrazbo ali manj,
- so sami poravnali šolnine,
- so oziroma BODO v obdobju od 1. 1. 2014 do 30. 9. 2022 zaključili
programe nižjega, srednjega poklicnega, srednjega strokovnega
izobraževanja ali programe poklicno tehniškega izobraževanja (PTI),
- so v obdobju od 1. 1. 2014 do 30. 9. 2022 zaključili programe
poklicnega in maturitetnega tečaja, mojstrske ali delovodske izpite –
vključno s pripravami,
- so se prekvalificirali na isti stopnji srednjega poklicnega izobraževanja.
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/prijava-na-javni-razpisza-sofinanciranje-solnin-za-dvig-izobrazbene-ravni-i-z-novimi-obrazci-vpr/
Posamezni prijavitelj je lahko upravičen do šolnine do največ 2.500, EUR. Vloge bo
sklad sprejemal od dneva objave javnega razpisa dalje do porabe sredstev oziroma
do 3. 10. 2022. Prednost imajo posamezniki, ki so pred vključitvijo v program za
katerega uveljavljajo šolnino imeli zaključeno največ osnovno šolo in/ali bili stari
45 let.
Prosimo vas, da obvestite udeležence izobraževanja o možnostih sofinanciranja
šolnin. Za podrobnejše informacije in pomoč pri urejanju prijave jih lahko
napotite v Svetovalno središče Murska Sobota. Informacije in pomoč bomo nudili
osebno na sedežu Svetovalnega središča Murska Sobota na Slomškovi ulici 33 v
Murski Soboti, po telefonu 02 536-15-76 in 031 637 243 ali po elektronski pošti
svetovalno.sredisce@lums.si
Alojz Sraka, vodja Svetovalnega središča
Dejavnost informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih ISIO ter ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022, financira Evropska unija iz
Evropskega socialnega sklada (80 %) in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije (20 %). Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje
Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake
dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter
spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 2. Izboljšanje kompetenc zaposlenih za
zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.

