
 

 

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie  

w trybie konkursowym dla Działania 2.17  

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na 2018 rok 

 

Numer i nazwa 
Priorytetu/Działania/ 

Poddziałania  

Planowany termin 
rozpoczęcia 

naborów  

Typy projektów mogących 
uzyskać dofinansowanie 

Orientacyjna kwota 
przeznaczona na 

dofinansowanie projektów w 
ramach konkursu – kwota 

dofinansowania publicznego 
w złotówkach  

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs  

Dodatkowe 
informacje  

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

Działanie 2.17 
Skuteczny wymiar 
sprawiedliwości  

 
luty 2018 r. 

Szkolenia oraz studia 
podyplomowe dla sędziów, 
urzędników i innych 
pracowników zatrudnionych w 
sądach powszechnych, 
prokuratorów, urzędników i 
innych pracowników 
powszechnych jednostek 
organizacyjnych prokuratury oraz 
mediatorów z zakresu prawa 
gospodarczego, mediacji w 
sprawach gospodarczych, 
informatyki śledczej, ochrony 

1 950 000 zł 

Ministerstwo 
Sprawiedliwości  
https://www.ms.gov.pl/ 
 

Organizacja 
dwóch edycji 
dwusemestralnych 
studiów 
podyplomowych 
dla min. 300 
uczestników 
(mediatorów)  
z zakresu mediacji 
w sprawach 
gospodarczych 
oraz wiedzy 
pozaprawnej 

https://www.ms.gov.pl/


 

 

konsumenta, zwalczania i 
zapobiegania przestępczości 
gospodarczej i skarbowej, prawa 
dotyczącego własności 
intelektualnej, prawa 
upadłościowego. 

przydatnej do 
pomocy stronom 
przy 
rozwiązywaniu 
spraw cywilnych o 
charakterze 
gospodarczym. 
 

Działanie 2.17 
Skuteczny wymiar 
sprawiedliwości  

marzec 2018 r. 

Szkolenia oraz studia 
podyplomowe dla sędziów, 
urzędników i innych 
pracowników zatrudnionych w 
sądach powszechnych, 
prokuratorów, urzędników i 
innych pracowników 
powszechnych jednostek 
organizacyjnych prokuratury oraz 
mediatorów z zakresu prawa 
gospodarczego, mediacji w 
sprawach gospodarczych, 
informatyki śledczej, ochrony 
konsumenta, zwalczania i 
zapobiegania przestępczości 
gospodarczej i skarbowej, prawa 
dotyczącego własności 
intelektualnej, prawa 

1 323 000 zł 
Ministerstwo 
Sprawiedliwości 
https://www.ms.gov.pl/ 

Organizacja 
trzech typów 
dwusemestralnych 
studiów 
podyplomowych 
dla min. 70 
uczestników 
(sędziów, 
prokuratorów, 
asesorów 
sądowych i 
prokuratorskich) 
w każdym z 
typów – z  
zakresu prawa 
gospodarczego 
publicznego i 
prywatnego/ 

https://www.ms.gov.pl/


 

 

upadłościowego. prawa cywilnego 
oraz wiedzy 
pozaprawnej 
przydatnej do 
rozstrzygania 
spraw karnych i 
cywilnych o 
charakterze 
gospodarczym 
oraz ścigania 
przestępczości 
gospodarczej. 
 

Działanie 2.17 
Skuteczny wymiar 
sprawiedliwości 

kwiecień 2018 r. 

Szkolenia dla sędziów, 
urzędników i innych 
pracowników zatrudnionych w 
sądach powszechnych, 
prokuratorów, urzędników i 
innych pracowników 
powszechnych jednostek 
organizacyjnych prokuratury oraz 
Ministerstwa Sprawiedliwości  
wspierające wdrażanie modeli 
zarządzania zasobami ludzkimi, 
finansami, informacją i 
komunikacją, świadczenie usług 
informatycznych, a także kontroli 
zarządczej oraz obsługi 
interesanta. 

8 000 000 zł 
Ministerstwo 
Sprawiedliwości 
https://www.ms.gov.pl/ 

Szkolenia dla 
kadry 
orzeczniczej 
sądów 
powszechnych  
z zakresu metod i 
narzędzi 
niezbędnych do 
skutecznej 
komunikacji ze 
stronami sporu 
sądowego.  

https://www.ms.gov.pl/


 

 

Zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 

2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.) dopuszcza się możliwość aktualizacji harmonogramu z zastrzeżeniem, że aktualizacja nie 

może dotyczyć naboru, którego przeprowadzenie zaplanowano w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące, licząc od dnia aktualizacji.   


