
 

 

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie  

w trybie konkursowym dla Działania 2.17  

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na 2017 rok1  

 

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  

                                                           
1  
 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 2016 r. poz.217 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.   



 

 

Działanie 2.17 
Skuteczny wymiar 
sprawiedliwości  

 
luty 2017 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. 

6 000 000 zł 

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

 Celem konkursu jest 
wyłonienie do 
dofinansowania 
projektu 
przewidującego 
realizację 
następujących 
modułów 
szkoleniowych: 

1. warsztaty 
zwiększające 
kompetencje 
pracowników 
sądownictwa 
powszechneg
o oraz 
Ministerstwa 
Sprawiedliwo
ści w 
obszarze 
kadrowym i 
finansowym, 
w zakresie 
rachunkowoś
ci 
finansowej, 
budżetowej i 
zasad 
gospodarki 
finansowej, 



 

 

prawa pracy, 
kadr i płac, 

2. warsztaty 
zwiększające 
efektywność 
wykorzystani
a 
analitycznych 
oraz 
ewidencyjnyc
h narzędzi 
informatyczn
ych przez 
pracowników 
sądownictwa 
powszechneg
o oraz 
Ministerstwa 
Sprawiedliwo
ści. 

 



 

 

Działanie 2.17 
Skuteczny wymiar 
sprawiedliwości  

luty 2017 r. 

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

3 240 000  zł 
Ministerstwo 
Sprawiedliwości 
https://www.ms.gov.pl/ 

Celem konkursu jest 
zaprojektowanie i 
wdrożenie 
programów szkoleń z 
zakresu zwalczania i 
zapobiegania 
przestępczości 
gospodarczej i 
skarbowej dla kadr 
prokuratury. 
 

Działanie 2.17 
Skuteczny wymiar 
sprawiedliwości 

styczeń 2017 r. 

1. Tworzenie Centrów Mediacji 
i Arbitrażu oraz standaryzacja 
działania już istniejących 
Centrów 
2. Szkolenia oraz studia 
podyplomowe dla sędziów, 
urzędników i innych 
pracowników zatrudnionych w 
sądach powszechnych, 
prokuratorów, urzędników i 
innych pracowników 
powszechnych jednostek 

                                 3 938 000 zł  
Ministerstwo 
Sprawiedliwości 
https://www.ms.gov.pl/ 

 Celem konkursu jest 
wyłonienie do 
dofinansowania 
projektu 
przewidującego 
utworzenie oraz 
funkcjonowanie 
Centrum Arbitrażu i 
Mediacji  – 
Koordynatora (CAM-
K) przyszłej 
ogólnopolskiej sieci 



 

 

organizacyjnych prokuratury z 
zakresu prawa gospodarczego, 
mediacji w sprawach 
gospodarczych, informatyki 
śledczej, ochrony konsumenta, 
zwalczania i zapobiegania 
przestępczości gospodarczej i 
skarbowej, prawa dotyczącego 
własności intelektualnej, prawa 
upadłościowego. 

16 wojewódzkich 
Centrów Arbitrażu i 
Mediacji (15 CAM 
oraz CAM-K), 
a także standaryzację 
działania już 
istniejących Centrów. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Działanie 2.17 
Skuteczny wymiar 
sprawiedliwości 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
grudzień 2017 r. 

1. Tworzenie Centrów Mediacji 
i Arbitrażu oraz standaryzacja 
działania już istniejących 
Centrów 
2. Szkolenia oraz studia 
podyplomowe dla sędziów, 
urzędników i innych 
pracowników zatrudnionych w 
sądach powszechnych, 
prokuratorów, urzędników i 
innych pracowników 
powszechnych jednostek 
organizacyjnych prokuratury z 
zakresu prawa gospodarczego, 
mediacji w sprawach 
gospodarczych, informatyki 
śledczej, ochrony konsumenta, 
zwalczania i zapobiegania 
przestępczości gospodarczej i 

30 909 000 zł   
Ministerstwo 
Sprawiedliwości 
https://www.ms.gov.pl/ 

Celem konkursu jest 
wyłonienie do 
dofinansowania 15 
projektów (po 
jednym projekcie w 
województwie, z 
wyjątkiem 
województwa, na 
terenie którego 
będzie utworzone 
Centrum Arbitrażu i 
Mediacji – 
Koordynator -CAM-
K) przewidujących 
utworzenie oraz 
funkcjonowanie 15 
wojewódzkich 
Centrów Arbitrażu i 
Mediacji (CAM) w 



 

 

skarbowej, prawa dotyczącego 
własności intelektualnej, prawa 
upadłościowego. 

ramach 
ogólnopolskiej sieci 
16 wojewódzkich 
Centrów Arbitrażu i 
Mediacji (CAM-K 
oraz 15 CAM, zwane 
dalej siecią 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. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Działanie 2.17 
Skuteczny wymiar 
sprawiedliwości 

 
 
 
 
 
 
kwiecień 2017 r. 

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

500 000 zł 
Ministerstwo 
Sprawiedliwości 
https://www.ms.gov.pl/ 

Konkurs ma na celu 
wyłonienie 
wykonawcy 
opracowania nowej 
oferty szkoleniowej 
dla kadry 
orzeczniczej sądów 
powszechnych 
(sędziowie, asesorzy 
sądowi i referendarze 
sądowi) oraz dla 
asystentów sędziów 
w sądach 
powszechnych, 
którzy kierują lub w 
przyszłości mogą 
kierować strony 
spraw gospodarczych 
do mediacji.  

 


