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Pytania i odpowiedzi  dot. konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-001/17  

pn. „Centrum Arbitrażu i Mediacji - Koordynator” 

 

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

 

1. Jak rozumieć kryterium dostępu: „Wnioskodawca musi spełniać łącznie następujące warunki: posiadanie min. 3-letniego doświadczenia w 
świadczeniu usług mediacyjnych w sprawach gospodarczych, posiadanie min. 5-letniego doświadczenia w organizacji szkoleń z zakresu 
mediacji i / lub  innych  metod  ADR  w  sprawach gospodarczych”. Czy powyższe kryteria musi spełniać sam wnioskodawca rozumiany 
jako lider projektu partnerskiego, czy też kryteria mogą łącznie spełniać uczestnicy partnerstwa? 

 
Odpowiedź IOK: Jak wskazano w uzasadnieniu do kryterium dostępu, „w przypadku realizacji projektów partnerskich określonym w 
kryterium doświadczeniem powinien wykazać się Wnioskodawca (a zatem lider partnerstwa, podmiot składający wniosek o dofinansowanie i 
– w przypadku wyboru projektu do dofinansowania – podmiot będący stroną umowy o dofinansowanie). Zastosowanie takiego wymogu 
podyktowane było troską o prawidłową realizację projektu i całej koncepcji wdrażania typu operacji poświęconego Centrom Arbitrażu i 
Mediacji (sieć 16 wojewódzkich CAM), w tym o utrzymanie trwałości projektu. Koordynatorem sieci powinien zostać podmiot faktycznie 
mający do tego potencjał, a nie uzyskujący go dzięki partnerstwu. Uzasadnienie do kryterium dostępu stanowi jego integralną część, a 
kryteria do tego konkursu, w takim brzmieniu, zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO WER.   

 
2. Czy jeżeli wykazujemy doświadczenie samego Wnioskodawcy, to nie musimy już wykazywać doświadczenia Partnerów? 

Odpowiedź IOK: W zakresie oceny spełnienia kryterium dostępu doświadczenie partnera/partnerów w ogóle nie jest brane pod uwagę (nie 
należy dołączać dokumentów potwierdzających doświadczenie partnerów). Natomiast niezależnie od tego, jednym z kryteriów ocenianych 
na etapie oceny merytorycznej jest tzw. potencjał społeczny (sekcja 4.4 wniosku o dofinansowanie), w której opisuje się zarówno 
doświadczenie lidera, jak i partnerów. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie również wyjaśnia, jak ma wyglądać opis tego 
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doświadczenia: „Istotnym elementem opisu potencjału społecznego powinno być wykazanie obecności wnioskodawcy i partnerów (jeśli 
dotyczy) i „zakorzenienia” działań podejmowanych przez niego i przez partnerów w przeszłości (w okresie ostatnich trzech lat w stosunku do 
roku, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie, tj. np. jeżeli wniosek składany jest w 2015 roku opis działań może dotyczyć okresu 
2012-2015) w obszarze planowanej interwencji (a) w obszarze, w którym udzielane będzie wsparcie przewidziane w ramach projektu; b) na 
rzecz grupy docelowej, do której kierowane będzie wsparcie przewidziane w ramach projektu; c) na określonym terytorium, którego 
dotyczyć będzie realizacja projektu), nawet w sytuacji gdy nie realizował on dotąd projektów współfinansowanych ze środków funduszy 
strukturalnych”. W sekcji 4.4 wniosku oceniane jest więc zarówno doświadczenia lidera, jak i partnera (ale tylko na podstawie 
zamieszczonego opisu). W związku z powyższym wykazanie w tym miejscu również doświadczenia partnera (w przypadku realizacji projektu 
partnerskiego) powinno przełożyć się na wyższą punktację podczas oceny spełnienia przez wniosek kryteriów merytorycznych. 

 
3. Łączny obrót powinien wykazać Wnioskodawca, czy łącznie całe partnerstwo? Zgodnie z kryterium formalnym wnioskodawca oraz 

partnerzy krajowi (o ile dotyczy), ponoszący wydatki wdanym projekcie z EFS, posiadają łączny obrót za ostatni zatwierdzony rok 
obrotowy zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1047) (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 
formalna wniosku w roku kalendarzowym, w którym wydatki są najwyższe. Z dokumentacji wynika, że obrót liczymy jako całego 
konsorcjum łącznie. 

 
Odpowiedź IOK: Łączny obrót powinien wskazać we wniosku o dofinansowanie (w sekcji 4.3) każdy z partnerów oddzielnie (nie dotyczy 
jedynie tych podmiotów, które zaliczają się do jednostek sektora finansów publicznych). Ocena potencjału finansowego dokonywana jest 
poprzez porównanie wysokości obrotu wykazywanego oddzielnie przez każdego z partnerów i wysokości wydatków w budżecie projektu 
przypisanych danemu partnerowi (w budżecie projektu wnioskodawca powinien oznaczyć, które wydatki przypisuje do lidera, a które do 
każdego z partnerów; brak przypisania wydatków uznawany jest za ich przypisanie do lidera). Żaden z partnerów nie może mieć niższego 
rocznego obrotu niż łączna wartość wydatków planowanych do poniesienia w projekcie przez danego partnera w tym roku realizacji 
projektu, w którym te łączne wydatki są najwyższe. 
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4. Kto może być Liderem Projektu? Czy izba gospodarcza wpisana do rejestru izb gospodarczych (KRS) i równocześnie do rejestru 

przedsiębiorców (KRA) może być Wnioskodawcą?  

Odpowiedź IOK: Oczywiście tak – podmiot taki wpisuje się w katalog podmiotów uprawnionych do złożenia wniosku w typie operacji 
objętym konkursem. Wnioskodawcą projektu może być: organizacja pozarządowa, partner społeczny zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, 
przedsiębiorca, szkoła wyższa, jednostka naukowa lub  Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury. 

 
5. Nazwa projektu to Centrum Arbitrażu i Mediacji, konkurs odnosi się tylko do mediacji. Czy będzie promowane w konkursie 

przygotowanie dokumentacji i utworzenie sądu arbitrażowego (polubownego)? 

Odpowiedź IOK: W konkursie finansowane będą tylko i wyłącznie zadania Centrum Arbitrażu i Mediacji powiązane z mediacją w sprawach 
gospodarczych. Projekt złożony w odpowiedzi na konkurs nie może więc przewidywać zadań związanych z utworzeniem sądu arbitrażowego. 
Poza projektem utworzone Centrum Arbitrażu i Mediacji może jednak zajmować się również arbitrażem (możliwe są też formy mieszane), 
dlatego postanowiono posłużyć się w konkursie nazwą „Centrum Arbitrażu i Mediacji”. Nazwa taka funkcjonowała już na etapie realizacji 
projektu systemowego pt. „Centra Arbitrażu i Mediacji - projekt pilotażowy” (projekt Ministerstwa Gospodarki realizowany w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013), w ramach którego utworzono w Polsce sześć regionalnych Centrów Arbitrażu i Mediacji z 
siedzibą w Białymstoku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu i Warszawie (w wybranym do dofinansowania projekcie konkursowym ma 
nastąpić standaryzacja działania tych 6 centrów). Zachowanie tej nazwy stanowi więc wyraz troski o zachowanie spójnej koncepcji wdrażania 
CAM. 

 
6. W jaki sposób należy rozumieć, że „udział partnerów musi być adekwatny do celów projektu”? Czy można doprecyzować? Cytat z 

dokumentacji: Udział partnerów (wniesienie zasobów ludzkich, organizacyjnych,  technicznych  lub finansowych) musi być adekwatny do 
celów projektu. 

 
Odpowiedź IOK: To ogólny zapis dotyczący zasad realizacji projektów partnerskich. Chodzi o to, aby każdy z partnerów realizował zadania 
przyczyniające się w ostatecznym rozrachunku do realizacji celów projektu. Nie oznacza to jednak równego podziału czynności pomiędzy 
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partnerami, czy tego, że każde zadanie partnerzy muszą robić razem. Partnerzy mogą być odpowiedzialni za realizację różnych zadań lub – w 
przypadku realizacji danego zadania wspólnie – w różny sposób. To sami partnerzy ustalają ten podział między sobą, biorąc pod uwagę kto, 
uwzględniając posiadane doświadczenie czy np. profil działalności, lepiej nadaje się do realizacji danego zadania. 
 

7. Czy Partner może uczestniczyć również w zadaniach, za które odpowiedzialny jest Lider bądź inny Partner? Czy pracownik danego 
Partnera może brać udział np. w mediacjach (odpłatnie), czy Lider może go zatrudniać, albo czy można wydzielić w budżecie kwotę dla 
mediatora z przypisaniem do konkretnego Partnera?  
 
Odpowiedź IOK: Możliwa jest wspólna realizacja zadań i przypisanie poszczególnych wydatków w zadaniu do lidera lub partnera. Zgodnie z 
„Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” lider nie może zatrudniać pracowników partnera (byłoby to zlecanie usług 
pomiędzy partnerami): w takim wypadku wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników partnera ponoszone są przez partnera i tak 
rozliczane w projekcie. 
 

8. Ile równoczesnych połączeń ma obsłużyć infolinia? Czy osoby obsługujące infolinię mają pracować w CAM-K, czy też CAM-K tylko 
przekierowuje telefony do właściwego CAM? 

Odpowiedź IOK: Wymagany przez IOK opis funkcjonalności infolinii został wskazany w załączniku nr 13 do Regulaminu konkursu. Wszystkie 
inne elementy (specyfikacja techniczna, dodatkowe funkcjonalności) określić powinien sam Wnioskodawca. Osoby obsługujące infolinię 
muszą również być zaangażowane w CAM-K, ponieważ CAM-K jest jednym z 16 centrów (w ramach sieci 16 CAM - jedynym centrum w 
swoim województwie), więc osoby obsługujące infolinię powinny móc udzielać informacji w zakresie właściwości CAM-K (dot. obszaru 
województwa, w którym działa CAM-K). 
 

9. Co należy rozumieć poprzez uzasadnienie merytoryczne? Czy sam opis współpracy będzie wystarczający? Cytat z dokumentacji: 
„Realizacja  projektu  w  partnerstwie musi mieć swoje uzasadnienie merytoryczne – tzn. dzięki współpracy podmiotów  powstanie  efekt  
synergii i wartość dodana, niemożliwa do osiągnięcia w przypadku  działań podejmowanych indywidualnie.” Czy potrzebne są 
poświadczenia, referencje dot. współpracy? Jakie dokumenty tutaj przedstawić? 



 

 

5 

 

 
Odpowiedź IOK: Realizacja projektu partnerskiego polega na wspólnej realizacji projektu, we wniosku o dofinansowanie opisuje się więc, w 
jaki sposób ta wspólna realizacja projektu będzie wyglądała, jaki jest podział zadań, jak będzie przebiegało wspólne zarządzanie projektem 
itp. Oceniany jest tylko opis we wniosku, nie należy dołączać innych dokumentów. Wnioskodawca powinien jednak pamiętać, że powinna 
być zawarta umowa partnerka, o którą przed zawarciem umowy o dofinansowanie lub w trakcie realizacji projektu może poprosić 
IP/instytucje kontrolujące projekt (umowy partnerskiej nie dołączamy jednak do wniosku o dofinansowanie składanego w odpowiedzi na 
konkurs). 

 
10. Na jaką ilość użytkowników ma być przewidziane narzędzie informatyczne? 

 
Odpowiedź IOK: Wymagany przez IOK opis funkcjonalności narzędzia informatycznego został wskazany w załączniku nr 13 do Regulaminu 
konkursu. Wszystkie inne elementy (specyfikacja techniczna, dodatkowe funkcjonalności) określić powinien sam Wnioskodawca. 

11. Czy 6 CAM powstałych w wyniku realizacji projektu systemowego pt. „Centra Arbitrażu i Mediacji - projekt pilotażowy” będzie podlegać 
CAM-Koordynatorowi? Czy podmiot prowadzący któreś z tych 6 centrów może ubiegać się o dofinansowanie w konkursie? 
 
Odpowiedź IOK: Założenia konkursu przewidują, że CAM-Koordynator będzie monitorował działalność jedynie tych centrów, które będą 
funkcjonować w ramach sieci CAM (15 CAM wojewódzkich i CAM-K). Jeżeli chodzi o 6 CAM z projektu systemowego, to w projekcie ma 
zostać jedynie przeprowadzona ewaluacja ich działalności oraz przekazanie im opracowanych przez CAM-K standardów działania CAM. 
Możliwe jest, aby podmiot prowadzący już któreś z tych 6 centrów ubiegał się o dofinansowanie w konkursie (w takim przypadku będziemy 
raczej mieć do czynienia z przekształceniem istniejącego już centrum). 
 

12. Co z dochodami wygenerowanymi w projekcie w związku z prowadzonymi mediacjami w sprawach gospodarczych? 
 
Odpowiedź IOK: Beneficjent musi wykazywać osiągane dochody. Zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” dochody 
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wygenerowane podczas realizacji projektu, które nie zostały wzięte pod uwagę w czasie jego zatwierdzania, wykazuje się nie później niż w 
momencie złożenia wniosku o płatność końcowego. Dochody te pomniejszają wydatki kwalifikowalne projektu. 
 

13. W jakiej formie prawnej powinien działać CAM-K?  
 
Odpowiedź IOK: W Regulaminie konkursu nie określono wymagań w tym zakresie. 
 

14. Czy przewidziane w projekcie szkolenia z mediacji dwaj trenerzy muszą prowadzić równolegle? 
 
Odpowiedź IOK: Kryterium dostępu wymaga, aby szkolenia były prowadzone przed dwóch trenerów, nie określa jednak podziału pracy 
pomiędzy nimi. Możliwe jest więc prowadzenie szkolenia równolegle albo np. przyjęcie podziału, że część wykładową szkolenia poprowadzi 
jeden z trenerów, a część warsztatowa zostanie przeprowadzona przez drugiego trenera lub w mniejszym grupach przez dwóch trenerów. 
 

15. Czy środki budżetowe na zlecenia zewnętrzne w wysokości maksymalnie 30 % całego budżety ze względu na specyfikę projektu mogą być 
wyższe niż 30 % (wszak już sama infolinia i narzędzie informatyczne ( zaplanowane na 155 tys. zł) mogą kosztować w granicach blisko tego 
procentu kwoty budżetu)? 
 
Odpowiedź IOK: Obowiązujące aktualnie (tj. w dniu ogłoszenia konkursu) „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 19 
września 2016 roku nie przewidują już limitu wydatków związanych ze zlecaniem usług merytorycznych w ramach projektu do 30% wartości 
projektu. Wszystkie wydatki w budżecie projektu wiążące się ze zlecaniem usług wykonawcom zewnętrznym powinny być jednak 
odpowiednio oznaczone w budżecie projektu. 
 

16. Czy na 6 panelach dyskusyjnych mogą uczestniczyć te same osoby (czy się mogą powtarzać na panelach, czy jednak muszą być różne 
osoby na każdym z paneli odrębnie)? Czy 6 paneli dyskusyjnych może odbywać się na terenie jednego województwa CAM - K? Czy musi 
być organizowanych 6 paneli w 6 różnych województwach - siedzibach CAM? 
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Odpowiedź IOK: Jak wskazuje uzasadnienie do właściwego kryterium dostępu, panele powinny być okazją do zidentyfikowania barier w 
skutecznym funkcjonowaniu mediacji w sprawach gospodarczych z uwzględnieniem uwarunkowań danego województwa, oczekiwań 
różnych grup interesariuszy oraz do sformułowania wniosków w zakresie poprawienia funkcjonowania mediacji  w sprawach gospodarczych. 
Kryterium wskazuje też, że w każdym panelu powinno wziąć minimum 25 osób. Intencją IOK było, aby w każdym panelu uczestniczyły co do 
zasady różne osoby: tylko angażując w panele odpowiednio reprezentatywną grupę można osiągnąć założone cele spotkań. Wszystkie 
panele powinny być organizowane na terenie województwa, w którym będzie działał CAM-K (zgodnie z określonymi w Rocznym Planie 
Działania założeniami dot. konkursu na pozostałe 15 CAM – każde centrum będzie musiało organizować w swoim województwie podobne 
panele). Warunkiem udziału osoby w panelu, zgodnie z uzasadnieniem do kryterium dostępu, jest zatrudnienie lub zaangażowanie 
zawodowe w innej formie w jednostce zlokalizowanej na terenie województwa, w którym działa CAM-K, posiadanie siedziby lub 
zamieszkanie na terenie województwa, w którym działa CAM-K. 
 
 

17. Czy istnieje możliwość powołania zespołu roboczego w ramach podejmowania działań związanych z realizacją projektu (m.in. ewaluacji, 
przygotowania standardów CAM), który działałby w ramach czynności wnioskodawcy, nawet jeżeli członkowie zespołu nie są obecnie 
pracownikami wnioskodawcy? Czy w takiej sytuacji jeżeli wnioskodawcą jest np. państwowa uczelnia wyższa, to nie dochodzi do 
naruszenia zasad konkurencyjności?  
 
Odpowiedź IOK: Kwestie angażowania personelu projektu oraz konieczności zastosowania przy tym zasady konkurencyjności lub przepisów 
ustawy Prawo zamówień publicznych regulują „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Personel projektu, który zostanie 
dopiero wyłoniony przez Beneficjenta, o ile Beneficjent nie zamierza zrekrutować nowego pracownika i zatrudnić go na umowę o pracę, co 
do zasady powinien być wyłaniany z zastosowaniem zasady konkurencyjności lub ustawy Prawo zamówień publicznych (umowy 
cywilnoprawne są zlecaniem usług), o ile wystąpiły określone w Wytycznych i ustawie przesłanki wyboru wykonawcy z zastosowaniem tych 
przepisów (decydująca jest np. założona kwota zamówienia). 
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18. Czy w tzw. okresie trwałości projektu musi działać infolinia i narzędzie informatyczne? 
 
Odpowiedź IOK: Tak. W okresie trwałości projektu powinny być realizowane podstawowe zadania CAM-K. W celu zapewnienia efektywności 
tych działań IOK dookreśliła jedynie wymagania co do minimalnej liczby podjętych postępowań mediacyjnych. 
 

19. Czy mediatorzy prowadzący mediację, którzy są wpisani na listę mediatorów u wnioskodawcy, np. uczelni publicznej, mogą swobodnie 
prowadzić szkolenia z zakresu mediacji gospodarczej bez naruszenia zasad konkurencyjności, czy też jeżeli dotyczy to wnioskodawcy - 
instytucji jednostki sektora finansów publicznych w celu wyłonienia osób prowadzących tego rodzaju szkolenia należy zorganizować 
odpowiedni konkurs w ramach właściwych przepisów prawa? 
 
Odpowiedź IOK: „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” określają zasady angażowania personelu projektu i 
udzielania zamówień w projektach. Do prowadzenia szkoleń bez stosowania zasady konkurencyjności/ustawy Prawo zamówień publicznych 
można swobodnie angażować tylko pracowników Beneficjenta (oddelegowanie, dodatek zadaniowy). Jeśli Beneficjenta z daną osobą, którą 
chciałby zaangażować do projektu, nie łączy stosunek pracy, najprawdopodobniej trzeba będzie zastosować przy jej wyborze zasadę 
konkurencyjności/PZP (decyduje tu planowana forma zaangażowania oraz wartość planowanego wynagrodzenia). 
 

20. Czy Ministerstwo Sprawiedliwości jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 POWER planuje określenie szczegółowych zasad dot. 
finansowania Centrum Arbitrażu i Mediacji – Koordynatora po zakończeniu realizacji projektu (w okresie jego trwałości)? Pytanie 
związane jest z koniecznością nie tylko prowadzenia mediacji i biura CAM-K, ale również utrzymania narzędzia informatycznego dla 
mediacji i ogólnopolskiej infolinii „znajdź mediatora”, co przy wstępnych szacunkach będzie dużym obciążeniem finansowym bez 
możliwości zabezpieczenia środków w budżecie projektu. Czy infolinia taka w części związanej z odebraniem zgłoszenia (lub zapytania) 
oraz przekierowaniem go do odpowiedniego wojewódzkiego CAM mogłaby być automatem? 
 
Odpowiedź IOK: Wszystkie wymogi Ministerstwa w zakresie realizacji i trwałości projektu znalazły się w Regulaminie konkursu. Nie jest 
planowane opracowanie dodatkowych wytycznych, zasad itp. W Regulaminie konkursu zawarto także wymogi co do infolinii: obsługa infolinii 
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ma obejmować odebranie zgłoszenia lub zapytania oraz przekierowanie go do odpowiedniego wojewódzkiego CAM, a także monitorowanie 
statusu tego zgłoszenia lub zapytania (minimalne funkcjonalności: system zapowiedzi głosowych (IVR), kolejkowanie połączeń, 
przekierowanie połączeń, transfery połączeń do innych użytkowników, monitoring połączeń). Jeśli któryś z tych elementów może być 
zrealizowany jako automat (a cele istnienia infolinii zostaną spełnione), nie ma co do tego przeciwskazań. 
 

21. Czy Ministerstwo Sprawiedliwości jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 POWER dopuszcza umieszczenie w opracowanych na 
etapie realizacji projektu CAM-K zasadach funkcjonowania sieci CAM zapisu dotyczącego relacji pomiędzy ośrodkami regionalnymi CAM a 
koordynatorem CAM-K, w tym obowiązku partycypacji ośrodków regionalnych w kosztach utrzymania biura, infolinii i narzędzia 
informatycznego w okresie trwałości projektu? 

Odpowiedź IOK: Nie można udzielić  odpowiedzi na podstawie przekazanych informacji. Pod uwagę należałoby wziąć wiele czynników (nie 
wiemy przede wszystkim, o jakich kosztach mowa, jak mają być skonstruowane opracowane przez CAM-K dokumenty itp.). Z całą pewnością 
pozostałe CAM nie będą partycypować w utrzymaniu biura CAM-K (każde CAM podobnie jak CAM-K zobowiązane jest do utrzymania własnej 
działalności w dwuletnim okresie trwałości projektu). 

22. Jakie konsekwencje (finansowe lub inne) ponosi CAM-K  w przypadku zaprzestania działalności, bądź brak w sprawozdawczości,  przez 
chociażby jeden CAM wojewódzki w ciągu dwóch lat po zakończeniu projektu? 
 
Odpowiedź IOK: CAM-K nie ponosi żadnej odpowiedzialności za problemy z realizacją projektów pozostałych 15 CAM. To odrębne projekty, z 
których każdy realizuje własne wskaźniki i kryteria i jest odrębnie rozliczany. Każdy z projektów zobowiązany jest m.in. do zachowania 
trwałości projektu i do sprawozdawczości w tym okresie (CAM-K nie przedstawia sprawozdań w zakresie zachowania trwałości rezultatów 
projektu przez pozostałe 15 CAM, a jedynie we własnym zakresie). 
 

23. W jakiej sytuacji wnioskodawca zobowiązany jest do zwrotu pieniędzy z projektu, w szczególności chodzi o nieprzeprowadzenie 
wymaganej liczby mediacji? 
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Odpowiedź IOK: Przypadki, w których może nastąpić konieczność zwrotu całości lub części dofinansowania w projekcie, określone są w kilku 
dokumentach, wszystkie zostały wskazane w Regulaminie konkursu. Należy tutaj szczególnie zwrócić uwagę na wzór umowy o 
dofinansowanie (par. 13-14 oraz 25-27) stanowiący załącznik nr 10 do Regulaminu oraz na zapisy „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020”, które w podrozdziale 8.8. opisują możliwość rozliczenia projektu z zastosowaniem tzw. reguły proporcjonalności (kryterium 
trwałości projektu jest  kryterium dostępu zatwierdzonym przez Komitet Monitorujący PO WER). 
 
 

24. Czy dany Wnioskodawca może złożyć więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie? 

Odpowiedź IOK: Tak, może. Regulamin konkursu nie przewiduje żadnych ograniczeń co do liczby wniosków składanych przez ten sam 
podmiot. 

25. Czy kryteria dostępu dotyczące Wnioskodawcy (III.1.1. Regulaminu Konkursu), dotyczą tylko lidera partnerstwa, czy każdego z partnerów 
tworzących partnerstwo?  
Odpowiedź IOK:    Kryteria dostępu wskazane są w części IV Regulaminu.  Kryterium dostępu „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”. Wyjaśniamy, że zarówno wnioskodawca, jak i partner muszą znajdować się w ww. katalogu podmiotów. 

Kryterium dostępu stanowi jednocześnie, że „wnioskodawca musi spełniać łącznie następujące warunki: - posiadanie min. 3-letniego 

doświadczenia w świadczeniu usług mediacyjnych w sprawach gospodarczych, - posiadanie min. 5-letniego doświadczenia w organizacji 

szkoleń z zakresu mediacji i / lub innych metod ADR w sprawach gospodarczych”. W uzasadnieniu do kryterium jednoznacznie wskazano, że 

„W przypadku realizacji projektów partnerskich określonym w kryterium doświadczeniem powinien wykazać się Wnioskodawca”. Oznacza 

to, że kryterium doświadczenia będzie badane tylko w odniesieniu do wnioskodawcy i to wnioskodawca musi je w całości spełniać 

samodzielnie.  Oczywiście, warto dodatkowo wykazać doświadczenie partnera (w części 4.4 wniosku o dofinansowanie), nie jest ono jednak 

wymagane ani brane pod uwagę przy ocenie spełnienia przedmiotowego kryterium dostępu. 
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26. Czy są jakieś kryteria formalne dotyczące partnerów krajowych? 

Odpowiedź IOK: Kryteria dotyczące partnerów krajowych co do zasady wskazane są w art. 33 ustawy wdrożeniowej (tj. ustawy z dnia 11 
lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t. j. Dz. U. 
z 2016 r., poz. 217 ze zm.)) – potwierdzenie ich spełnienia następuje poprzez podpisanie oświadczenia w części VIII wniosku o 
dofinansowanie. Najważniejsze z tych kryteriów dotyczą specjalnej procedury naboru na partnera w sytuacji, gdy jednostka sektora finansów 
publicznych jako wnioskodawca zamierza zawrzeć partnerstwo z jednostką spoza sektora finansów publicznych, czy zakazu zawierania 
partnerstwa pomiędzy podmiotami powiązanymi. 

27. Czy podmiot mający status partnera może wystąpić w kilku wnioskach o dofinansowanie? 
 
Odpowiedź IOK: Tak, może. Regulamin konkursu nie przewiduje żadnych ograniczeń co do tego, w ilu wnioskach o dofinansowanie dany 

podmiot może wystąpić w charakterze partnera. 

 
28. Czy w ramach umowy o dofinansowanie przewidziane jest udzielenie zaliczki, jeśli tak, to w jakiej wysokości, przez Instytucją 

Pośredniczącą/Instytucję Zarządzającą? 

Odpowiedź IOK: Do Regulaminu konkursu został załączony wzór umowy o dofinansowanie, w którym zawarte są zapisy odpowiadające na 
Pana pytanie. Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem. Co do zasady dofinansowanie w konkursie przekazywane jest w formie zaliczki, z 
góry, na kolejne okresy rozliczeniowe (nie dłuższe niż 3-miesięczne), w wysokości zgodnej ze sporządzonym przez Beneficjenta, 
zatwierdzonym przez Instytucję Pośredniczącą, harmonogramem płatności (§ 8 wzoru umowy). Wzór umowy w § 9 przedstawia również 
szczegółowe warunki przekazywania kolejnych transz dofinansowania (najważniejszym z nich jest możliwość wypłaty kolejnej transzy tylko 
wówczas, gdy w zatwierdzonym wniosku o płatność za poprzedni okres rozliczeniowy wykazano wydatki kwalifikowalne rozliczające co 
najmniej 70% łącznej kwoty otrzymanych transz dofinansowania). 

29. W którym momencie Beneficjent może wystąpić z pierwszym wnioskiem o płatność? 
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Odpowiedź IOK: Ta kwestia również jest we wzorze umowy o dofinansowanie. Zgodnie z § 10 ust. 1 Beneficjent składa pierwszy wniosek o 
płatność, będący podstawą wypłaty pierwszej transzy dofinansowania, niezwłocznie po podpisaniu umowy. Instytucja Pośrednicząca 
weryfikuje wniosek w ciągu 5 dni roboczych. 
 

30. Czy trenerzy PR mogą być osobami wpisanymi listę mediatorów w sądach powszechnych? Czy trenerzy prowadzący szkolenia z mediacji 
dla mediatorów w podgrupie min. 60 osób mogą być mediatorami wpisanymi na listę CAM-K? 
 
Odpowiedź IOK: W „Regulaminie konkursu” w odniesieniu do trenerów zostały wprowadzone jedynie ograniczenia co do wymaganego 
doświadczenia. Nie ma żadnych przeciwskazań, aby osoby prowadzące szkolenia były wpisane na listę mediatorów w sądach powszechnych 
albo w CAM-K. 
 


