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Pytania i odpowiedzi  dot. konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-002/17 

pn. „Szkolenia z zakresu zwalczania i zapobiegania przestępczości gospodarczej i skarbowej dla kadr prokuratury ” 

(Pytania i odpowiedzi będą na bieżąco uzupełniane przez Ministerstwo Sprawiedliwości – Instytucję Organizującą Konkurs) 

 

1. Zgodnie z kryterium dostępu Wnioskodawcą projektu ma byd: organizacja pozarządowa,  partner społeczny zgodnie z definicją przyjętą w 
PO WER, przedsiębiorca, szkoła wyższa,  jednostka naukowa lub Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury posiadająca/y łącznie z 
partnerami (o ile dotyczy) udokumentowane doświadczenie w realizacji - w okresie 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o 
dofinansowanie w ramach konkursu - co najmniej jednego szkolenia/cyklu szkoleo dla sektora sprawiedliwości, w którym wzięło udział 
min. 100 uczestników.    
Czy kryterium zostanie spełnione, w sytuacji: 
1) Kiedy liczba 100 osób zostanie osiągnięta łącznie dla szkoleo otwartych jak i zamkniętych (np. 93 osoby brały udział w szkoleniach 

dedykowanych Wymiarowi Sprawiedliwości, a 7 osób  w szkoleniach otwartych o różnej tematyce, z zaznaczeniem, że wszystkie 100 
osób reprezentują Wymiar Sprawiedliwości)? 

2) Czy zakres tematyczny przeprowadzonych szkoleo może byd dowolny, czy musi byd ściśle powiązany z zakresem planowanym w 
ramach przedmiotowego projektu (np. czy szkolenie BHP dla pracowników Sądu Rejonowego spełnia to kryterium?) 

3) Co konkretnie ma zawierad dokument jednoznacznie potwierdzający wymagane doświadczenie (czy wystarczą np. referencje 
zawierające informacje: liczba osób przeszkolonych, nazwa instytucji kontraktującej – np. Sąd Rejonowy, data realizacji. Czy może 
muszą byd dołączone listy obecności)? 

 
Odpowiedź IOK:   
 

1) Kryterium uznaje się za spełnione, gdy zostanie wykazane udokumentowane zrealizowanie co najmniej jednego szkolenia/cyklu szkoleo 
dla sektora sprawiedliwości, w którym wzięło udział min. 100 uczestników. Zatem uczestnicy szkoleo otwartych (szkoleo nie będących 
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dedykowanych dla sektora sprawiedliwości) nie mogą byd brani pod uwagę. Dlatego w przypadku gdy 7 osób (pomimo że reprezentują 
wymiar sprawiedliwości)  brało udział w szkoleniach nie dedykowanych dla sektora sprawiedliwości, kryterium nie zostanie spełnione. 

 
2) W kryterium dostępu określono wymagania jedynie w odniesieniu do grupy docelowej szkoleo i liczby ich uczestników, a nie co do 

zakresu tematycznego przeprowadzonych szkoleo. Dlatego kryterium dostępu powinno zostad uznane za spełnione także w przypadku, 
gdy do wniosku zostaną dołączone dokumenty potwierdzające przeprowadzenie szkoleo w innym obszarze tematycznym niż objęty 
konkursem. IOK zaleca jednak wskazywanie przede wszystkim tych szkoleo, które były najbardziej zbliżone do szkoleo założonych w 
konkursie. Należy zwrócid uwagę, że wśród kryteriów merytorycznych oceniana jest także adekwatnośd potencjału społecznego 
wnioskodawcy (i ewentualnych partnerów), czyli spójnośd dotychczasowego doświadczenia wnioskodawcy (partnerów) z zakresem 
realizacji projektu. Im bardziej zbieżne doświadczenie, tym większa szansa na wyższą ocenę tego kryterium. 

 
3) Katalog dokumentów potwierdzających doświadczenie nie został określony. Natomiast w kryterium dostępu określony jest zakres 

informacji, które przekazane dokumenty powinny zawierad. Są to: termin i zakres merytoryczny zrealizowanych szkoleo oraz rodzaj i 
liczbę ich uczestników. W podanym przykładzie zabrakło danych o zakresie merytorycznym szkoleo. Oczywiście, jeśli Wnioskodawca 
zamierza dołączyd do wniosku referencje musi byd też jasne, jaki podmiot je wydał. Jeśli z takiego dokumentu będzie wynikad liczba 
przeszkolonych osób nie ma potrzeby dodatkowego dołączania listy obecności. 

 

2. Czy instytucje takie jak np. Policja, Straż Graniczna, Służba Celna, Agencja Bezpieczeostwa Wewnętrznego, Urzędy Kontroli Skarbowej 
można również uważad za sektor sprawiedliwości, w szkoleniach którego doświadczeniem ma wykazad się wnioskodawca?   

  
Odpowiedź IOK:  Doświadczenie w szkoleniach dla sektora sprawiedliwości powinno byd związane ze szkoleniami grup zawodowych 
wskazanych w dokumentach programowych PO WER dla Działania 2.17, gdzie za pracowników wymiaru sprawiedliwości uznaje się 
pracowników prokuratur, sądów powszechnych oraz Ministerstwa Sprawiedliwości. Zastosowanie w kryterium dostępu określenie „sektor 
sprawiedliwości” pozwala poszerzyd zakres doświadczenia szkoleniowego o zawody prawnicze, takie jak adwokat, radca prawny, czy 
notariusz (skuteczna realizacja przez podmiot aplikujący szkoleo np. dla radców prawnych („wymagających” prawników) daje gwarancję, że 
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podmiot ten będzie w stanie zrealizowad również szkolenia dla prokuratorów czy sędziów). Zaliczenie jednak wskazanych przez Paostwa 
instytucji do sektora sprawiedliwości nie jest możliwe, byłaby to już zbyt daleko idąca interpretacja, przede wszystkich dlatego, że w 
sprawach dotyczących tych instytucji nie jest właściwy Minister Sprawiedliwości. 

 
3. Jakiego rodzaje dokumenty należy złożyd, aby potwierdzid wymagane  kryterium dotyczące  doświadczenia w realizacji - w okresie 3 lat 

przed upływem terminu składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu - co najmniej jednego szkolenia/cyklu szkoleo dla 
sektora sprawiedliwości, w którym wzięło udział min. 100 uczestników. Czy mają to byd listy obecności, protokoły odbioru, faktury, 
umowy na realizację szkoleo, referencje?   

 
Odpowiedź IOK: Katalog dokumentów potwierdzających doświadczenie nie został określony. Natomiast w kryterium dostępu określony jest 
zakres informacji, które przekazane dokumenty powinny zawierad. Są to: termin i zakres merytoryczny zrealizowanych szkoleo oraz rodzaj i 
liczba ich uczestników. Może to byd każdy w ww. dokumentów, o ile wynikad będzie z niego (lub łącznie z innymi dokumentami), że okresie 
od marca 2014 do marca 2017 roku zrealizowali Paostwo jako lider albo zrealizował Partner projektu szkolenie dla co najmniej 100 
pracowników sektora sprawiedliwości. 

 
4. Jak należy wykazad potencjał finansowy wnioskodawcy i partnera w sekcji 4.3 wniosku o dofinansowanie?  

 
Odpowiedź IOK: W punkcie 4.3. wniosku o dofinansowanie należy podad, czy wnioskodawca i ewentualnie partnerzy są zdolni do 
zapewnienia płynnej obsługi finansowej projektu. Spełnienie tego kryterium jest weryfikowane na podstawie przedstawionych przez 
wnioskodawcę informacji potwierdzających potencjał finansowy jego i ewentualnych partnerów (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki 
partnera). Ocena potencjału finansowego dokonywana poprzez porównanie rocznego obrotu wnioskodawcy i ewentualnych partnerów do 
planowanych rocznych wydatków w projekcie (zgodnie z budżetem projektu) – w tym roku realizacji projektu, w którym są one najwyższe 
(obrót musi byd wyższy nid planowane wydatki). Dlatego obrót za ostatni rok obrotowy należy wykazad odrębnie dla wnioskodawcy i 
odrębnie dla każdego z partnerów, jeśli zgodnie z budżetem projektu partnerzy też mają w projekcie ponosid wydatki. Nie wykazuje się 
jedynie obrotu dla jednostek sektora finansów publicznych. O ile aplikujący podmiot ma już podpisaną z MS umowę o dofinansowanie 
innego projektu, przy ocenie potencjału uwzględnia się ponadto wydatki w tym innym projekcie. 
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5. Czy w związku z tym, że nie ma limitu składanych wniosków o dofinansowanie, można złożyd wniosek na realizację szkoleo w module 1 i 

szkoleo w module 2, jeśli się nie ma się potencjału finansowego do realizacji obu projektów? Co w sytuacji, gdyby oba te projekty były 
najlepsze, czy dostałyby dofinansowanie? 
 
Odpowiedź IOK: W takiej sytuacji, pomimo pozytywnej oceny, IOK nie mogłaby przyjąd do realizacji obu projektów (w momencie podpisania 
jednej umowy, drugi projekt straciłby potencjał finansowy do realizacji). IOK przyjęłaby do realizacji w pierwszej kolejności ten projekt, który 
uzyskał wyższą łączną punktację lub wnioskodawca musiałby określid, który z dwóch projektów chciałby zrealizowad. 
 

6. Na jakim etapie należy opracowad program szkoleo i skonsultowad go z Prokuraturą Krajową? Czy trzeba to robid przed złożeniem 
wniosku dofinansowanie?  

 
Odpowiedź IOK: Zarówno opracowanie programu, jak i jego konsultacja z Prokuraturą Krajową są - zgodnie z kryteriami dostępu - 
działaniami projektowymi, należy zatem przystąpid do realizacji tych działao po rozpoczęciu realizacji projektu i zawarciu umowy o 
dofinansowanie. Program nie powinien stanowid załącznika do wniosku o dofinansowanie, natomiast we wniosku warto opisad bardziej 
szczegółowo jego założenia niż poprzestad tylko na opisie wymogów wskazanych w kryterium dostępu. 
 

7. W jaki sposób będzie liczony wskaźnik produktu dla konkursu: Liczba pracowników wymiaru sprawiedliwości objętych wsparciem 
szkoleniowym z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego – wartośd docelowa do osiągnięcia w ramach konkursu to 1600 (do 
zrealizowania w ramach każdego projektu na poziomie 800 osób)? Czy uczestnik szkoleo w jednym projekcie może wziąd udział także w 
szkoleniach realizowanych w drugim projekcie? 

 
Odpowiedź IOK:  Każda z przeszkolonych osób może byd jedynie raz wykazana jako uczestnik danego projektu. Można natomiast wykazad 
przeszkolenie jednej osoby w ramach obydwu modułów, ponieważ są to oddzielne projekty.  
 

8.  Czy szkolenia należy zorganizowad centralnie czy na terenie całej Polski? 
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Odpowiedź IOK:  Ta kwestia nie jest określona w Regulaminie konkursu, zależy zatem od Wnioskodawcy. Należy rozważyd, jak forma będzie 
skuteczniejsza, efektywniejsza i niższa kosztowo. O ile wnioskodawca chciałby zaplanowad szkolenia lokalne, IOK rekomenduje prowadzenie 
szkoleo w lokalizacjach odpowiednich wg właściwości prokuratur regionalnych.   
 

9. Czy dopuszczalne jest partnerstwo w projekcie z partnerem zagranicznym? 
 

Odpowiedź IOK:  Partnerstwo z partnerem zagranicznym (ponadnarodowe) nie jest dopuszczalne. Zgodnie z Regulaminem konkursu 
dopuszczalne jest jedynie partnerstwo krajowe. Natomiast dopuszczalne jest zaangażowanie w realizację projektu specjalistów 
zagranicznych, np. w charakterze trenerów.  
 

10. Czy są określone kwalifikacje osób mających prowadzid szkolenia? 
 

Odpowiedź IOK: Wymagane kwalifikacje trenera zostały wskazane w załączniku nr 12 do Regulaminu konkursu.  Minimalne doświadczenie 
zawodowe trenera  w danej dziedzinie nie powinno byd krótsze niż 2 lata oraz powinien on posiadad kierunkowe wykształcenie wyższe w 
obszarze, w którym będzie prowadzid szkolenia. 
 

11. Czy wskazane w kryterium premiującym opracowane dodatkowo materiały w wersji on-line (elektronicznej) umożliwiające 
samokształcenie oraz weryfikację nabytej wiedzy mają byd dostępne dla uczestników po zakooczeniu realizacji projektu? 

 
Odpowiedź IOK: IOK nie wprowadziła wymogu zachowania trwałości projektu, w tym udostępniania przez Beneficjenta szkoleo e-
learningowych po zakooczeniu realizacji projektu. Beneficjent powinien przekazad opracowane materiały on-line do IP, zgodnie z 
postanowieniami umowy o przeniesienie praw autorskich do produktów projektu, jak zostanie z Beneficjentem zawarta. 

 
 


