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Kom u nikat Prezydencii Estoriskiej

Europejska Nagroda w Dziedzinie Zapobiegania Przestqpczo5ci 2OL7

Konkurs na projekty krajowe

Drodzy Cztonkowie Zarzqdu,

Tegoroczna edycja Konferencji Dobrych Praktyk (BPC) oraz przyznania Europejskiej Nagrody

w Dziedzinie Zapobiegania PrzestqpczoSci (ECPA) odbqdzie siq podczas Prezydencji Estonii

w Radzie Unii EuroPejskiej.

Jako temat konkursu ECPA, Prezydencja Estonii ogiosita ,,Cyberbezpieczefistwo spotecznoSci

lokalnych ze szczegolnym uwzglqdnieniem zapobiegania wykorzystywaniu dzieci w sieci", co

jest zgodne z priorytetami Cyklu Polityki UE w sprawie zwalczania cyberprzestqpstw

popetnianych przez zorganizowane grupy przestqpcze i generowania przez nie nielegalnych

dochod6w.

cyberprzestqpczo6i jest dzi6 realnym i rosnqcym zagro2eniem, ktore wptywa na

bezpieczefi stwo wewnqtrzne U E.

Jednym z priorytet6w Estoriskiej Prezydencji w Radzie UE jest cyfrowa Europa i swobodny

przeptyw danych. Dlatego te2 w ramach EUCPN, Prezydencja skoncentruje siq na zmniejszaniu

i zapobieganiu cyberprzestqpstwom w spoteczno(ci. Oznacza to, 2e zto2one projekty powinny

by6 zgodne z priorytetami Cyklu Polityki UE w sprawie zwalczania cyberprzestqpstw

popetnianych przez zorganizowane grupy przestqpcze i generowania przez nie nielegalnych

dochod6w, a tak2e zwiqzane z priorytetami UE dotyczqcymi walki z oszustwami przy u2yciu

kart i ,,cyberatakami". Projekty mogtyby poruszai miqdzy innymi kwestie dotyczqce higieny

internetowej, takie jak zwalczanie zorganizowanych form cyberprzestqpczosci i zwiqkszanie

6wiadomo$ci, w tym zagroien zwiqzanych z u2yciem tnternetu i urzqdzed inteligentnych.

projekty, po jednym z ka2dego paristwa cztonkowskiego, zgtoszone do konkursu ECPA,

powinny byi zgodne z tegorocznym tematem Konferencji Dobrych Praktyk (BPC), tj.

,,Cyberbezpieczefistwo spotecznoici Iokalnych ze szczeg6lnym uwzglqdnieniem zapobiegania

wykorzystywaniu dzieci w Sieci". Szczeg6towe informacje umieszczone sq na stronie

intern etowej EUCpN: thttp://eucpn.org/events/eu ropean-crime-prevention-award-ecDa-

and-best-practice-conference-bpc). Projekty nalezy wysyta6 w jqzyku angielskim do

Sekretariatu EUCpN (eucpn@ibz.eu) przez krajowego przedstawiciela do 6 paidziernika2OLT

r.



Do niniejszego komunikatu doiqczony jest formularz zgtoszeniowy (Zatqcznik l), arkusz oceny
projektu (Zalqcznik ll), Regulamin Przyznawania Europejskiej Nagrody w dziedzinie
Zapobiegania Przestqpczo6ci oraz Prezentowania Projekt6w (Zatqcznik tll), a tak2e wskaz6wki
dla prezentujqcych (Zatqcznik lV)"

Jury oceni wszystkie zto2one projekty w oparciu o informacje zawarte w formularzu
zgtoszeniowym. Wszelkie dodatkowe informacje dotqczone do projektu (DVD, utotki, plakaty,
linki do stron internetowych itp.) nie bqdq brane pod uwage podczas oceny. paristwa

cztonkowskie, kt6re bqdq miaty 2yczenie zawrze( tego typu elementy w swoich projektach,
proszone sq o zrobienie tego podczas Konferencji Dobrych Praktyk, gdzie wszystkie projekty
bqdq prezentowane.

W razie dodatkowych pytari proszq o kontakt z sekretariatem EUCPN na adres poczty

elektronicznej: eucp n@ibz.eu.

Z powa2aniem,

Anu Leps

Przewodniczqca EUCPN

podczas prezydencji estoriskiej

Jenny Jakobson

Krajowy Przedstawiciel EUCP N


