
REGUIAMIN

krajowych eliminacji do corocznego konkursu

"Europejskiej Nagrody w dziedzinie Zapobiegania przestqpc zoici,,

(ECPA- European Crime prevention Award)

$r.
Celem krajowych eliminacji jest wylonienie jednego projektu, kt6ry zostanie zgtoszony do
konkursu ,,Eut'opejskiej Nagrody w dziedzinie Zapobiegania przestgpczosci,, 

iECpA - European
Crime Prevention Award), zwanego dalej,,konkursern ECFA,,.

52.
Za organizaciq krajowych eliminacji tJo konkursu ECPA odpowiada komdrka organizacyjna urzqdu
obstugujqcego ministra wlaiciwego do spraw wewnqtrznych, do ktorej zakresu zadafi nale2y
koordynowanie dziaiai zwiqzanych z udzialem w Europejskiej Sieci zapobiegania przestqpczofci,
zwana dalej,,komorkq organizacyjnq wla(ciwE w sprawie EUCpN,,.

83.
1. Projekty do konkursu ECpA mogq byd przedkladane przez nastqpuiqce podmioty:

1) komSrkq organizaryjnq urzqdu obstugujqcego ministra wlasciwego do spraw
wewnqtrznych;

2) Komendq Gl6wnq policji;

3) Komendq Gt6wnq Straiy Granlcznej;

4) Komendq 6t6wnq paristwowej Straiy po2arnej;

5) urzqd wojewddzki, w tym w szczeg6lnoici przy uwzglgdnieniu projekt6w jednostek
samorzqdu terytorialnego, organizacji pozarzqdowych oraz podmiot6w okreslonych
r^,r art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaialnoici po2ytku publicznego
i o wolontariacie {02. U. z 20L6 r., poz. 239), nieprowadzqcych dzialalnolci
gospoda rczej, d zialajqcych na teren ie wojew6d ztwa;

6) inny urzqd administracji rzqdowej, ktdrego zakres dziatania zwiqzany jest z tematem
Konkursu ECPA.

Kaidy podmiot wskazany w ust. L mole zglosii maksymalnie 3 projekty.

Dyrektor lub zastqpca dyrektora kornorki organizacyjnej wlaSciwej w sprawie EUCpN mo2e
wystqpii o wiqkszq liczbq projekt6w do oodnriot6w wskazanych w ust. 1, jak r6wniei do
innych podmiot6w.

$q'
wyboru najlepszego projektu dokonuje Komisja konkursowa, zwana dalej,,Komisjq,,.

2.

3.

L,
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2. Komisja powotywana jest pnez dyrektora lub zastqpcq dyrektora kom6rki organizacyjnej
wlaiciwej w sprawie EUCPN.

3. W sktad Komisjiwchodzq:

1) pnewodniczEcy Komisji - Krajowy Przedstawiciel Polski w Europejskiej Sieci
Zapobiegania PrzestqpczoSci, zwany dalej: ,,Krajowym Przedstawicielem" albo jego
Zastgpca;

2l co najmniej 3 czlonk6w - ekspert6w w dzledzinie objqtej tematem konkursu ECpA;

3) sekretarz Komisji- pracownik kom6rkiorganizacyjnej wlaiciwej w sprawie EUCpN.

Ss.

1. Krajowy Pr:zedstawiciel zamieszcza na stronie internetowej urzqdu obstugujqcego ministra
wtafciwego do spraw wewnetrznych informacjq o krajowych eliminacjach do konkursu ECpA
wraz z formularzem, stanowiqrym zal4cznik nr 1 do regularninu, na kt6rym powinny byc
opisane projekty oraz o terminie sktadania projekt6w-

2. Krajowy Przedstawiciel przekazuje r6wniei informacje okreilone w ust. 1 do podmiot6w
wskazanychwg3ust.l.

$6.

Komisja nie rozpatruje projekt5w, kt6re nie zostaly zloione na fsrmularzu stanowiqcym zaiqcznik
nr 1 do regularninu lub zostaty zloione po terminie.

87.
1. Czlonkowie Komisji dokonujq indywidualnej oceny zto2onych projekt6w zgodnie

z arkuszem oceny projektu, stanowiqcym zalqcznik nr 2 do regulaminu.

2. Sekretarz Komisji dokonuje zliczenia punkt6w w celu wskazania pr.ojektu
z najwy2szq liczbq punkt6w.

3. w przypadku, gdy dwa projekty otrzyrnajE r6wnq liczbq punkt6w, decyduje glos
Przewodniczqcego Komisji.

4. Sekretarz Kornisji sporzqdza protokdt z prac Komisji.

L) Protokol powinien zawierai:

a) oenaczenie rniejsca i czasu konkursu,

b) imiona i nazwiska czlonk6w Komisji,

c) liczbq zgloszonych projekt6w,

d) wskazanie projekt6w odpowiadajqcych warunkom okre(lonym
w informacji o konkursie,

e) wskazanie projekt6w nieodpowiadajacvch warunkom okreilonym
w informacji o konkursie lub zgloszonych po terminie wrez
z uzasadnieniem,

f) kr6tki opis projekt6w dopuszczonych do udzialu w konkursie urraz ze
wskazaniem Iiczby zdobytych punkt5w,
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g) informaciq o projekcie, kt6ry zdobyr najwyiszq riczbg punkt6w,

h) podpisy wszystkich czlonk6w Komisji.

5. Od decyzji Komisji nie przysluguje odwotanie.

Se.

Krajowy Przedstawiciel informuje podmiot, ktdrego projekt zostat wybrany do konkursu ECpA
o decyzji Komisji oraz zwraca siq do niego z pro6bq o dokonanie tlumaczenia projektu na jqzyk
angielski w oznaczonym term inie.

5s.
Krajowy Przedstawicielzgiasza wybrany przez Komisjq projekt do konkursu ECpA oraz zamieszcza
projekt wrazz protokolem z prac Komisji na stronie internetowej urzqdu obslugujacego ministra
wiaSciwego do spraw wewnqtrznych.
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Akceptowal: Pan Tomasz Deptuta, Zastqpca Dyrektora Departamentu Komunikacji Spolecznej MSWiA

warszawa, a 01. zot6 roxu
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