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1.

Miejsce w
Rocznym
Planie
Działania
Fiszka
konkursu
l.p. 4
Kryteria
dostępu

Obecny zapis

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.
Wnioskodawca musi spełniać łącznie
następujące warunki:

Proponowany zapis

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
doświadczenia w świadczeniu usług
mediacyjnych w sprawach gospodarczych.

- posiadanie min. 3-letniego doświadczenia w
świadczeniu usług mediacyjnych w sprawach
gospodarczych,
- posiadanie min. 2-letniego doświadczenia w
organizacji szkoleń z zakresu mediacji i/lub
innych metod ADR w sprawach
gospodarczych.
Uzasadnienie:
Uzasadnienie:
(…) Zadania projektowe obejmują m.in.
utworzenie i funkcjonowanie wojewódzkiego
Centrum Arbitrażu i Mediacji w ramach sieci
16 wojewódzkich Centrów Arbitrażu i Mediacji,
a w tym prowadzenie postępowań
mediacyjnych w sprawach gospodarczych oraz
prowadzenie szkoleń z zakresu mediacji w
sprawach gospodarczych. Z tych względów

(…) Zadania projektowe obejmują m.in. utworzenie i
funkcjonowanie wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i
Mediacji w ramach sieci 16 wojewódzkich Centrów
Arbitrażu i Mediacji, których głównych zadaniem jest
prowadzenie postępowań mediacyjnych w sprawach
gospodarczych, także w okresie po zakończeniu
realizacji projektu. Z tych względów niezbędne jest
doświadczenie wnioskodawcy w świadczeniu usług
mediacyjnych w sprawach gospodarczych (3-letnie

Uzasadnienie

Instytucja Pośrednicząca w wyniku konkursu
zamierza doprowadzić do utworzenia sieci
wojewódzkich Centrów Arbitrażu i Mediacji
w całej Polsce. W wyniku przeprowadzonego
konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00001/17 wyłoniono Centrum Arbitrażu i
Mediacji – Koordynatora zlokalizowane w
województwie mazowieckim. W celu
powodzenia całej koncepcji CAM niezbędne
jest stworzenie warunków umożliwiających
wybór podmiotów w pozostałych 15
województwach, w których istnieją
najczęściej podmioty z dużo mniejszym
doświadczeniem. IP, w związku ze
zbliżającym się terminem uruchomienia
nowego konkursu (IV kwartał), dokonała
aktualnej analizy doświadczenia
potencjalnych beneficjentów w każdym z
województw. Analiza ujawniła problem z
doświadczeniem w zakresie organizacji
szkoleń. Biorąc pod uwagę, że głównym
zadaniem CAM-ów w okresie realizacji
projektu (oraz po jego zakończeniu) jest
prowadzenie postępowań mediacyjnych, IP
proponuje ograniczenie wymaganego
doświadczenia tylko do doświadczenia w
zakresie prowadzenia mediacji w sprawach
gospodarczych. Szkolenia w każdym
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niezbędne jest doświadczenie wnioskodawcy
w świadczeniu usług mediacyjnych oraz w
organizacji szkoleń z zakresu mediacji i/lub
innych metod ADR w sprawach gospodarczych
(odpowiednio 3-letnie oraz 2-letnie
doświadczenie liczone będzie jako
doświadczenie posiadane na dzień
zakończenia naboru wniosków o
dofinansowanie w ramach konkursu wskazany
w regulaminie konkursu) (…).

doświadczenie liczone będzie jako doświadczenie
posiadane na dzień zakończenia naboru wniosków o
dofinansowanie w ramach konkursu wskazany w
regulaminie konkursu) (…).

projekcie mają być prowadzone jedynie w
liczbie 6, dla łącznie 120 osób, w siedzibie
CAM. Zadanie to nie jest na tyle
skomplikowane organizacyjnie, aby nie
podołała mu instytucja posiadająca niższe niż
pierwotnie wymagane w kryterium dostępu
doświadczenie w świadczeniu usług
szkoleniowych (lub w ogóle nie posiadająca
takiego doświadczenia). Ponadto w
konkursie zaplanowano kryterium dostępu,
które wymaga odpowiedniego
doświadczenia szkoleniowego od trenerów –
jest to wystarczające dla zagwarantowania
wysokiej jakości udzielonego wsparcia
szkoleniowego.
Zmiana kryterium nie obniży jakości realizacji
projektu, a zarazem zapewni możliwość
uczestnictwa w konkursie większej liczbie
podmiotów, co zwiększy szanse na
utworzenie ogólnopolskiej sieci CAM,
obejmującej wszystkie województwa.

2.

Fiszka
konkursu
l.p. 4
Kryteria
dostępu

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

2.

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

Uzasadnienie:
Uzasadnienie:
Potrzeba inwestycji w efektywność usług
publicznych w skali krajowej, regionalnej i
lokalnej wskazuje, iż szczeblem optymalnym
dla uruchomienia centrum zarządzającego
informacją o mediacji w sprawach

Potrzeba inwestycji w efektywność usług publicznych
w skali krajowej, regionalnej i lokalnej wskazuje, iż
szczeblem optymalnym dla uruchomienia centrum
zarządzającego informacją o mediacji w sprawach

Zmiana wprowadzana jest po konsultacji z
potencjalnymi beneficjentami konkursu,
którzy często zainteresowani są składaniem
wniosków na realizację projektów w
partnerstwie. Część z prowadzonych w
danym województwie mediacji mogłaby
odbywać się poza główną siedzibą (np. w filii
CAM prowadzonej przez partnera).
Ułatwiłoby to dostęp do usług mediacyjnych
w poszczególnych województwach.
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gospodarczych jest miasto wojewódzkie
rozumiane jako siedziba wojewody (linie
poszczególnych województw RP pokrywają się
z liniami kilku okręgów sądowych, w których
zgodnie z prawem obowiązującym od dnia 1
stycznia 2016 r. zarządzeniami prezesów
sądów okręgowych zostali powołani
sędziowie-koordynatorzy ds. mediacji).
Zlokalizowanie siedziby Centrum Arbitrażu i
Mediacji w mieście wojewódzkim
zdecydowanie ułatwi także dostęp do
mediacji w regionie. (…)

3.

Fiszka
konkursu
l.p. 4
Kryteria
dostępu

4.

3.

Jeden podmiot może wystąpić w ramach
konkursu jako wnioskodawca nie więcej
niż dwa razy we wnioskach o
dofinansowanie. W takim przypadku
złożone wnioski muszą przewidywać
realizację projektu w województwach
sąsiadujących ze sobą.

gospodarczych jest miasto wojewódzkie rozumiane
jako siedziba wojewody (linie poszczególnych
województw RP pokrywają się z liniami kilku
okręgów sądowych, w których zgodnie z prawem
obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 r.
zarządzeniami prezesów sądów okręgowych zostali
powołani sędziowie-koordynatorzy ds. mediacji).
Zlokalizowanie siedziby Centrum Arbitrażu i Mediacji
w mieście wojewódzkim zdecydowanie ułatwi także
dostęp do mediacji w regionie. W ramach projektu
istnieje jednak możliwość świadczenia usług
mediacyjnych także poza siedzibą CAM. (…)

Rezygnacja z kryterium dostępu.
Zmianie ulega jednocześnie numeracja kolejnych
kryteriów dostępu oraz odwołanie do numeru
kryterium w kryterium nr 6 (po zmianach).

Fiszka
konkursu
l.p. 4

4.(obecnie 3)

4.(obecnie 3)

uzasadnienie:

uzasadnienie:

Kryteria
dostępu

Przygotowywana przez Komisję Oceny
Projektów lista, o której mowa w art. 44 ust. 4
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie
2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 217),
będzie składała się z 15 oddzielnych list, po

Przygotowywana przez Komisję Oceny Projektów
lista, o której mowa w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 11
lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w
zakresie polityki spójności finansowanych w
perspektywie 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
1460 z późn zm.), będzie składała się z 15 oddzielnych

Zmiana – podobnie jak zmiana w kryterium
dostępu nr 1 – ma na celu zwiększenie liczby
aplikujących w konkursie podmiotów oraz
liczby wniosków o dofinansowanie, co
zwiększy szanse na wybór projektu
przewidującego utworzenie CAM w każdym
województwie.
Zmiana o charakterze technicznym,
porządkującym.
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jednej na każde województwo.

list, po jednej na każde województwo.
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