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Konkurs nr POWR.02.17.00-IP.04-00-010/17  
„Centra Arbitrażu i Mediacji” 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 

Oś priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, 
gospodarki i edukacji 

Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości 

Priorytet Inwestycyjny 11i  

Cel szczegółowy PO WER: Poprawa jakości wydawanych 
orzeczeń oraz zwiększenie skuteczności ich egzekwowania  

(dwa typy operacji!) 

 

 



 
 

Podstawy prawne konkursu 

Wskazane w Regulaminie konkursu: 

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z 
dnia 17 grudnia 2013 r.;  

 ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020; 

 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020; 

 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych PO WER 2014-2020 (Roczny Plan 
Działania);  

 Wytyczne IZ POWER. 

 



Podstawowe informacje na temat konkursu 

 Alokacja na konkurs  30 909 000 PLN (15 projektów) 

 Dofinansowanie projektu wynosi 100% (brak konieczności 
wnoszenia wkładu własnego); maksymalna kwota 
dofinansowania pojedynczego projektu 2 060 600 PLN 

 Możliwa realizacja projektu w partnerstwie krajowym 

 Ze względu na założenia konkursu możliwy jest wybór do 
dofinansowania tylko 1 projektu na każde z 15 
województw (str. 41 Regulaminu – sposób wyłonienia projektu w 
przypadku równej punktacji) 

 



Harmonogram konkursu 

 Nabór wniosków o dofinansowanie od 15.12.2017 r. do 22.01.2018 r. 
(tylko w wersji elektronicznej w SOWA – brak konieczności podpisania 
wniosku podpisem elektronicznym); 

 Po 22.01.2018 r. (po godz. 23.59) system zablokuje możliwość wysłania 
wniosku do IOK;  

 Brak oceny formalnej; projekt przejdzie jedynie ocenę merytoryczną 
oraz ewentualne negocjacje;  

 W razie stwierdzenia braków w zakresie warunków formalnych albo 
oczywistej pomyłki we wniosku o dofinansowanie projektu IOK może 
wezwać Wnioskodawcę do poprawy (7 dni); 

 Planowane rozstrzygnięcie konkursu: 01.03.2018 r. (kryterium dostępu!) 

 

 



 
 
 

Cel i przedmiot konkursu  
 

 

Celem konkursu jest wyłonienie do dofinansowania 15 projektów (po jednym projekcie w 
województwie, z wyjątkiem województwa, na terenie którego działa Centrum Arbitrażu i Mediacji 
– Koordynator (CAM-K) czyli województwa mazowieckiego) przewidujących utworzenie oraz 
funkcjonowanie 15 wojewódzkich Centrów Arbitrażu i Mediacji (CAM) w ramach ogólnopolskiej 
sieci 16 wojewódzkich Centrów Arbitrażu i Mediacji (CAM-K oraz 15 CAM), działających w oparciu 
o i przy wykorzystaniu opracowanych i wdrożonych przez Koordynatora: standardów 
funkcjonowania sieci CAM, narzędzia informatycznego dla mediacji, jednej ogólnopolskiej infolinii 
oraz programów szkoleń z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych. 

Minimalny okres funkcjonowania CAM w ramach każdego projektu powinien wynieść 12 miesięcy. 

Wymagane jest zapewnienie trwałości projektu przez okres dwóch lat od zakończenia realizacji 
projektu poprzez: utrzymanie działalności CAM oraz podjęcie postępowań mediacyjnych w 
sprawach gospodarczych, w liczbie określonej w Regulaminie konkursu, uzależnionej od lokalizacji 
siedziby CAM. 

 

 

  

 



 
 
 

Kryteria wyboru projektów  
1) Kryteria merytoryczne oceniane 0-1 – dawne kryteria formalne (ocena: 

spełnia – nie spełnia); 

2) Kryteria dostępu (ocena: spełnia – nie spełnia, 11 kryteriów); 

3) Kryteria horyzontalne – (ocena: spełnia – nie spełnia – do negocjacji); 

4) Kryteria merytoryczne punktowe – (ocena: punktowa 0-100 pkt.), 
możliwość negocjacji tylko, jeśli projekt uzyskał minimalną punktację, czyli 
60% w każdym pytaniu; 

5) W konkursie nie przewidziano kryteriów premiujących. 

 

Kryteria oceniane zgodnie z „Kartą oceny merytorycznej wniosku o 
dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER” (zał. nr 1 do 
regulaminu) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Kryteria merytoryczne 0-1 
1) Wnioskodawca uprawniony do ubiegania się o dofinansowanie (SZOOP) = 

kryterium dostępu nr 1; 

2) Spełnione  warunki partnerstwa (art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o 
zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 
perspektywie 2014-2020); 

3) Zdolność do realizacji projektu o określonej wartości (Czy wnioskodawca oraz 
partnerzy krajowi1 (o ile dotyczy), ponoszący wydatki w danym projekcie z EFS, posiadają łączny 
obrót za ostatni zatwierdzony rok obrotowy zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o 
rachunkowości (jeśli dotyczy) lub za ostatni zamknięty i zatwierdzony rok kalendarzowy równy lub 
wyższy od łącznych rocznych wydatków w ocenianym projekcie i innych projektach realizowanych 
w ramach EFS, których stroną umowy o dofinansowanie jest instytucja, w której dokonywana jest 

ocena merytoryczna wniosku w roku kalendarzowym, w którym wydatki są najwyższe?). 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Kryteria dostępu 
 

1. Wnioskodawcą projektu jest organizacja pozarządowa, partner społeczny 
(zgodnie z definicją przyjętą w PO WER), przedsiębiorca, szkoła wyższa, jednostka 
naukowa lub Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury posiadająca/y min. 3-
letnie doświadczenie w świadczeniu usług mediacyjnych w sprawach 
gospodarczych. 

(doświadczenie weryfikowane na dzień 22.01.2018 r. na podstawie dokumentów 
załączonych do wniosku; w przypadku realizacji projektów partnerskich określonym 
w kryterium doświadczeniem powinien wykazać się Wnioskodawca). 

2. W ramach projektu zostanie utworzone Centrum Arbitrażu i Mediacji 
zlokalizowane w mieście  wojewódzkim. 

(miasto wojewódzkie = siedziba wojewody, ale dopuszczalna filia). 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Kryteria dostępu 
 

3. Kwota dofinansowania projektu nie przekracza 2 060 600 PLN. 

 

4. Okres realizacji projektu nie przekracza 20 miesięcy, a projekt rozpoczyna się 
nie później niż miesiąc od daty rozstrzygnięcia konkursu.  

(rozstrzygnięcie konkursu 1 marca 2018r.) 

 

5. Centrum Arbitrażu i Mediacji powstanie w oparciu o opracowane przez CAM-K 
standardy funkcjonowania sieci CAM.  

(wstępne standardy – załącznik nr 12 do Regulaminu konkursu) 

 

 

 

 

 



Kryteria dostępu 
6. Wnioskodawca zrealizuje w projekcie następujące zadania (2):   

• utworzenie CAM, 

• zapewnienie funkcjonowania CAM (przez okres minimum 12 miesięcy od 
momentu utworzenia CAM). 

 

7. Wnioskodawca zapewni, iż w ramach zadania dot. utworzenia CAM nastąpi: 

• opracowanie dokumentów organizacyjnych CAM, w tym co najmniej 
regulaminu i statutu (w oparciu o opracowane przez CAM-K standardy 
funkcjonowania sieci CAM), 

• uruchomienie CAM. 

(uruchomienie CAM najpóźniej po 6 miesiącach) 

      



Kryteria dostępu 
8. Wnioskodawca zapewni, iż w ramach zadania dot. zapewnienia funkcjonowania CAM 
nastąpi: 

• zarządzanie bieżącą działalnością CAM, administrowanie i aktualizowanie podstroną 
uruchomionego przez CAM-K narzędzia informatycznego dla mediacji (załącznik nr 13 do 
regulaminu), a także informowanie CAM-K o bieżącej działalności CAM; 

• podjęcie postępowań mediacyjnych w sprawach gospodarczych (w liczbie w zależności 
od lokalizacji siedziby CAM proporcjonalnie do liczby spraw gospodarczych, jakie w 2015 roku 
wpłynęły do sądów rejonowych i okręgowych z danego województwa), (podjęcie = moment, w 
którym strony co najmniej podeszły do mediacji (wyraziły zgodę na mediację oraz wzięły udział w 
posiedzeniu mediacyjnym)); 

• przeprowadzenie co najmniej 6 szkoleń z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych 
dla min. 120 osób; 

• organizacja 4 paneli dyskusyjnych (forum wymiany doświadczeń) angażujących 
interesariuszy mediacji w sprawach gospodarczych (dla 25 osób każdy). 

       



Liczba postępowań mediacyjnych do podjęcia w okresie realizacji projektu 

dolnośląskie – 90 

kujawsko-pomorskie – 34 

lubelskie – 20  

lubuskie – 13  

łódzkie – 47 

małopolskie – 58 

opolskie – 13  

podkarpackie – 26 

podlaskie – 21 

pomorskie – 48 

śląskie – 100 

świętokrzyskie – 17 

warmińsko-mazurskie – 17 

wielkopolskie – 75 

 zachodniopomorskie – 28  

 



Kryteria dostępu 
Wymagania dotyczące programów szkoleń z zakresu mediacji (zał. 14 do 
Regulaminu):  

-    szkolenia dwudniowe (16 godz. szkoleniowych)  

- część wykładowa: zapoznanie się z podstawową wiedzą dotyczącą konfliktu 
i efektywnej komunikacji, a także podstawami prawnymi, ideami, zasadami 
i korzyściami mediacji gospodarczej (doprecyzowane w załączniku 14 do 
Regulaminu) 

- część warsztatowa: ćwiczenia, omówienie tzw. case studies, gry 
symulacyjne  (mediacja w sprawie o zapłatę, mediacja w sprawie o 
rozwiązanie lub niewykonanie umowy) 

- zróżnicowane grupy docelowe: pracownicy sądów, prokuratur i mediatorzy 
  

 

 

 

 



Kryteria dostępu 
Założenia dot. szkoleń i paneli dyskusyjnych:  

• przeprowadzenie co najmniej 6 szkoleń z zakresu mediacji w sprawach 
gospodarczych dla min. 120 osób  (w grupach po 20 osób, 3 podgrupy uczestników 
(sady, prokuratury, mediatorzy) po 40 osób), wymagane zatrudnienie na terenie 
województwa będącego obszarem działania CAM 

• organizacja 4 jednodniowych paneli dyskusyjnych (forum wymiany doświadczeń) 
angażujących interesariuszy mediacji w sprawach gospodarczych z danego 
województwa: 1. przedstawiciele sądów 2. przedstawiciele prokuratur 3. 
środowisko mediatorów 4. pracownicy regionalnych izb obrachunkowych, 
przedsiębiorcy i inne podmioty gospodarcze, 5. absolwenci studiów na kierunkach: 
ekonomia, zarządzanie, przedsiębiorczość i pokrewne, a także absolwenci studiów 
podyplomowych z zakresu metod ADR. 

       Panele w grupach 25 osobowych (po 5 przedstawicieli każdej z grup),  

       wnioski należy przekazać do CAM-K  

 

 

   

 



Kryteria dostępu 
9. Każde szkolenie w ramach zadań CAM powinno być przeprowadzone przez 

dwóch trenerów, spełniających łącznie następujące warunki:  

- w zakresie doświadczenia trenerskiego: posiadanie 3-letniego 
doświadczenia w prowadzeniu szkoleń z zakresu mediacji gospodarczych,  

- w zakresie doświadczenia mediatora: posiadanie 3-letniego 
doświadczenia w prowadzeniu mediacji w sprawach gospodarczych. 

  

ograniczenie kosztu stawki wynagrodzenia trenera za 1 godzinę szkoleniową 
do 250 PLN –zał. nr 11 do regulaminu 

 

 

  

  

 



Kryteria dostępu 

10. Wnioskodawca zapewni, że osoby prowadzące postępowania mediacyjne 
w ramach działalności CAM (mediatorzy) będą posiadać doświadczenie 

polegające na przeprowadzeniu min. 10 mediacji w sprawach gospodarczych 
rocznie przez okres ostatnich 5 lat.   

 

11. Wnioskodawca zapewni trwałość rezultatów projektu poprzez 
zagwarantowanie, iż w okresie dwóch lat od zakończenia realizacji projektu 

CAM podejmie postępowania mediacyjne w sprawach gospodarczych, w 
liczbie określonej w zależności od lokalizacji siedziby CAM. 

Wnioskodawca jest zobowiązany do prowadzenia statystyk dotyczących podjętych postępowań 
mediacyjnych w sprawach gospodarczych uwzględniających co najmniej fakt wyrażenia przez strony 

zgody na mediację oraz liczbę posiedzeń mediacyjnych, w których strony wzięły udział. 

 

  

  

 



Liczba postępowań mediacyjnych do podjęcia w okresie trwałości projektu 

dolnośląskie – 180 

kujawsko-pomorskie – 68 

lubelskie – 40  

lubuskie – 26  

łódzkie – 94 

małopolskie – 116 

opolskie – 26  

podkarpackie – 52 

podlaskie – 42 

pomorskie – 96  

śląskie – 200 

świętokrzyskie– 34 

warmińsko-mazurskie – 34 

wielkopolskie – 150 

zachodniopomorskie – 56  

 



Kryteria horyzontalne 

1) Zgodność z prawodawstwem krajowym w zakresie odnoszącym się do 
sposobu realizacji i zakresu projektu 

2) Zgodność z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn (na podstawie 
standardu minimum) (min. 3 punkty) 

3) Zgodność z pozostałymi właściwymi zasadami unijnymi (w tym zasadą 
równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami i zasadą zrównoważonego rozwoju) oraz z 
prawodawstwem unijnym 

3) Zgodność projektu ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych PO 
WER; 

4) Zgodność z właściwym celem szczegółowym PO WER (cel 3). 

 



Kryteria merytoryczne punktowe 

1) Adekwatność doboru i opisu wskaźników realizacji projektu (w tym 
wskaźników dotyczących właściwego celu szczegółowego PO WER) oraz 
sposobu ich pomiaru; 

2) Adekwatność doboru grupy docelowej do właściwego celu szczegółowego 
PO WER oraz jakość diagnozy specyfiki tej grupy; 

3) Trafność opisanej analizy ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu (projekty o 
wartości 2 mln i powyżej); 

4) Spójność zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu oraz trafność 
doboru i opisu tych zadań; 

5) Zaangażowanie potencjału wnioskodawcy i partnerów;  

6) Adekwatność opisu potencjału społecznego wnioskodawcy i partnerów do 
zakresu realizacji projektu; 

7) Adekwatność sposobu zarządzania projektem do zakresu zadań w projekcie;  

8) Prawidłowość sporządzenia budżetu projektu. 

 



Wskaźniki PO WER  
1) wskaźnik produktu:  

• Liczba nowoutworzonych lub istniejących Centrów Arbitrażu i Mediacji 
dofinansowanych ze środków EFS – wartość docelowa do osiągnięcia w ramach 
konkursu to 15, a w każdym projekcie 1.  

Sposób pomiaru nie został dookreślony w SZOOP. W związku z powyższym IOK 
wskazuje, że podstawą do uznania wskaźnika za spełniony (źródło pomiaru) będzie 
oświadczenie Beneficjenta o uruchomieniu CAM oraz opracowane dokumenty 
organizacyjne CAM (co najmniej regulamin i statut).  

 

 



Wskaźniki PO WER 
2)  wskaźnik rezultatu:  

• Liczba Centrów Arbitrażu i Mediacji funkcjonujących przez 2 lata po zakończeniu 
realizacji projektu na podstawie jednolitych standardów działania - wartość 
docelowa do osiągnięcia w ramach konkursu wynosi 15, a projektu 1. 

Zgodnie z SZOOP, pomiar odbywa się na podstawie raportów okresowych nt. 
funkcjonowania CAM przesyłanych do IP przez okres 2 lat po zakończeniu realizacji 
projektów, w ramach których utworzono lub wsparto funkcjonowanie CAM.  

Źródło pomiaru stanowią raporty okresowe na temat funkcjonowania CAM. IOK 
dookreśla, że raporty powinny być przekazywane za okresy półroczne (łącznie 4 
raporty). 

 

 



Wskaźniki PO WER 
3) wskaźnik produktu:  

• Liczba pracowników wymiaru sprawiedliwości objętych wsparciem szkoleniowym 
z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego - wartość docelowa do osiągnięcia w 
ramach konkursu to 1200, a projektu 80. 

Zgodnie z SZOOP, wliczenie pracownika wymiaru sprawiedliwości do wskaźnika 
produktu odbywa się w momencie przystąpienia pracownika do projektu (wypełnienia 
deklaracji) oraz złożenia podpisu na liście obecności podczas pierwszego szkolenia, w 
którym bierze udział uczestnik projektu.  

Źródłem pomiaru są listy obecności uczestników szkoleń. 

Przez pracowników wymiaru sprawiedliwości należy rozumieć wyłącznie sędziów, 
referendarzy, asystentów sędziów oraz prokuratorów, asesorów i asystentów 
prokuratorów (nie mediatorów). 

 

 



Wskaźniki PO WER 
4) wskaźnik rezultatu:  

• Liczba pracowników wymiaru sprawiedliwości, którzy podnieśli kompetencje w 
zakresie prawa cywilnego i gospodarczego- wartość docelowa do osiągnięcia w 
ramach konkursu to 1080, a projektu 72. 

Zgodnie z SZOOP, podniesienie kompetencji oznacza zakończenie udziału w szkoleniu, 
w ramach którego zwalidowano na podstawie testów kompetencyjnych (pre test i post 
test), czy pracownik nabył nową wiedzę lub umiejętności. Wliczenie pracownika 
wymiaru sprawiedliwości do wskaźnika rezultatu odbywa się w dniu otrzymania przez 
uczestnika objętego wsparciem w ramach realizowanego projektu certyfikatu 
potwierdzającego ukończenie szkolenia i podniesienie kompetencji. Wartość 
wskaźnika rezultatu wymaganego dla konkursu i projektu wynosi 90% przyjętego 
wskaźnika produktu.  

Źródłem pomiaru są kopie certyfikatów poświadczających ukończenie szkoleń. 

 

 



Zalecenia IOK w zakresie przygotowania wniosku o 
dofinansowanie 

 

 Konieczne zapoznanie się z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie 
projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020 
(załącznik nr 8 do regulaminu); 

 Zapisy we wniosku jednoznacznie wskazujące na spełnienie kryteriów (spojrzenie z 
punktu widzenia oceniającego – zapoznanie się z kartą oceny merytorycznej; brak 
możliwości poprawy kryteriów dostępu); 

 Załącznik nr 10 do regulaminu „Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie 
projektu PO WER (dla wnioskodawcy)” – autokontrola wniosku; 

 Konieczne zapoznanie się z Wytycznymi IZ PO WER (np. wskaźniki WLWK); 

 



Czy mój wniosek otrzyma dofinansowanie? 
 

 Warunkiem otrzymania dofinansowania jest pozytywny wynik oceny 
merytorycznej (projekt bezwarunkowo uzyskał co najmniej 60% punktów w 
poszczególnych punktach oceny merytorycznej) oraz zmieszczenie się w dostępnej 
alokacji konkursu  w danym obszarze (15 list rankingowych); 

 W zakresie kryteriów horyzontalnych i merytorycznych projekt może być 
kierowany  do negocjacji: warunkiem przyznania dofinansowania jest pozytywny 
wynik negocjacji (wniosek poprawiony w terminie, w zakresie wszystkich punktów 
podlegających negocjacji i bez zmian w zakresie, który nie podlegał negocjacjom; 

 Zasady oceny, obliczania przyznanych punktów, w tym rozstrzygania rozbieżności w 
ocenie (regulamin). 

 



Czy mój wniosek otrzyma dofinansowanie? 
 

Publikacja wyników konkursu: 

Na stronie IOK oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl 

 lista projektów skierowanych do etapu negocjacji (negocjowane projektu  kolejno 
według liczby uzyskanych punktów); 

 lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z 
wyróżnieniem projektu wybranego do dofinansowania; 

 lista członków KOP. 

Wnioskodawca niezwłocznie otrzymuje informację o negatywnej ocenie projektu, jeśli 
projekt uzyska taką ocenę przed rozstrzygnięciem konkursu. 

Możliwość złożenia protestu od oceny negatywnej – na zasadach określonych w 
Regulaminie 

 



Dodatkowe informacje na temat konkursu 
 

Na pytania związane z konkursem odpowiada IOK od poniedziałku 
do piątku w godzinach 8:15-16:15, w odpowiedzi na zapytania 
kierowane na adres poczty elektronicznej: power@ms.gov.pl, 
faksem pod nr (22) 23 90 524 albo telefonicznie pod nr (22) 23 90 
556.  

 

Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane są na stronie 
internetowej IOK: www.ms.gov.pl (zakładka PO WER 2014-2020) 
oraz na portalu (www.funduszeeuropejskie.gov.pl). 
 



 
 
 

Dziękujemy za uwagę! 
  

Ministerstwo Sprawiedliwości 

Departament Strategii i Funduszy Europejskich 

Al. Ujazdowskie 11 

00-950 Warszawa 

 

 

 


