Procedura mechanizmu dofinansowania projektów
w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im.
Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020”
przeprowadzana zgodnie z uchwałą Nr 6/2018 Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie
„Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka
na lata 2018 - 2020”


Zadania określone w Programie koordynowane są przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.



Nakłady na realizację Programu z budżetu państwa w okresie jego realizacji, tj. w latach 2018-2020
wyniosą ogółem 19 050 000 zł, (w tym środki w wysokości 350 000 zł rocznie w budżecie Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji na działania o charakterze centralnym), a w podziale na
poszczególne lata realizacji Programu wyniosą:
2018 r. – 6 350 000 zł,
2019 r. – 6 350 000 zł,
2020 r. – 6 350 000 zł.

Cel główny: wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych, będzie realizowany przez
cztery cele szczegółowe:
1. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych
systemów bezpieczeństwa,
2. Bezpieczne przejścia dla pieszych,
3. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży,
4. Edukacja dla bezpieczeństwa.
W 2018 r. planowane jest przeznaczenie na realizację Programu 6 000 000 zł. Kwota ta przeznaczona
zostanie na finansowanie celów szczegółowych 1, 2, 3 i 4 – przyjęto odpowiednio szacunkowe kwoty 1 000
000 zł, 3 000 000 zł, 1 000 000 zł i 1. 000 000 zł na realizację projektów z celów szczegółowych 1, 2, 3 i 4.


Kwota 6.000.000 zł jest przekazywana do budżetów wojewodów, zgodnie z poniższą procedurą.
Przebieg procedury:
1. MSWiA występuje do Wojewodów o przekazanie maksymalnej liczby projektów do dofinansowania
w ramach Programu. Propozycje projektów powinny być wynikiem wnikliwej analizy, powstałej
zarówno w oparciu o dane statystyczne nt. skali zagrożeń w województwie, jak i o wnioski
z koordynowanych oraz współrealizowanych programów profilaktycznych oraz innych przedsięwzięć
i inicjatyw z zakresu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań.
Uczestnicy procesu: minister właściwy do spraw wewnętrznych, Departament Porządku Publicznego
MSWiA.
2. Wojewoda, przy wsparciu zespołu wojewódzkiego ds. Programu - powołanego do koordynowania
działań wojewódzkich w ramach Programu, dokonuje oceny nadesłanych projektów, a następnie
przesyła rekomendowane projekty z terenu województwa do MSWiA. Przed przekazaniem projektów
Zespół dokonuje kontroli projektów pod względem formalnym i merytorycznym.
Uczestnicy procesu: wojewoda oraz członkowie zespołów wojewódzkich ds. Programu
3. MSWiA dokonuje oceny projektów przesłanych przez wojewodów pod względem formalnym
(dodatkowo).
Uczestnicy procesu: Departament Porządku Publicznego MSWiA.
4. Międzyresortowy Zespół ds. Programu, wspierający koordynację Programu, działający przy Ministrze
Spraw Wewnętrznych i Administracji dokonuje analizy i oceny przedłożonych przez Wojewodów
projektów. W ramach Zespołu powoływane są grupy ekspertów (Grupy Robocze) z poszczególnych
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resortów i służb nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, którzy
dokonują oceny projektów adekwatnie do celu szczegółowego (ewent. dodatkowych) Programu.
Uczestnicy procesu: Departament Porządku Publicznego MSWiA, członkowie Zespołu oraz wskazani
przez resorty i służby eksperci.
5. Wyłonione i najlepiej ocenione projekty są rekomendowane do dofinansowania Ministrowi Spraw
Wewnętrznych i Administracji. Po akceptacji przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji listy
rankingowej najlepiej ocenionych projektów, Departament Budżetu przygotowuje wystąpienie na
podpis Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do Ministra Finansów o uruchomienie środków
finansowych z rezerwy celowej budżetu państwa i przekazanie ich do budżetu wskazanych
Wojewodów.
Uczestnicy procesu: minister właściwy do spraw wewnętrznych, Minister Finansów, Departament
Porządku Publicznego MSWiA, Departament Budżetu MSWiA.
6. MSWiA informuje wojewodów o podziale rezerwy celowej.
Uczestnicy procesu: Departament Porządku Publicznego MSWiA, minister właściwy do spraw
wewnętrznych.
7. Wojewodowie występują do Ministra Finansów o uruchomienie środków na wskazane przez MSWiA
projekty.
Uczestnicy procesu: wojewoda oraz Minister Finansów
8. Minister Finansów wydaje decyzję dotyczącą uruchomienia środków z rezerwy celowej
w odniesieniu do poszczególnych wojewodów.
Uczestnicy procesu: Minister Finansów, Departament Porządku Publicznego MSWiA, Departament
Budżetu MSWiA oraz wojewoda
9. Wojewoda przyznaje środki na realizację projektów w formie dofinansowania:
 zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe.
Zlecenie realizacji zadań oraz przekazanie dotacji celowej na ich realizację następuje w formie
umów zawieranych w oparciu o zasady i tryb przewidziane w ustawie o finansach publicznych oraz
ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Zlecenie zadania oraz jego realizacja następuje w formie porozumienia administracyjnego
zawieranego pomiędzy wojewodą, a daną jednostką samorządu terytorialnego przy uwzględnieniu
zapisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o samorządzie
gminnym, powiatowym lub o samorządzie województwa.
Uczestnicy procesu: wojewoda, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe
10. MSWiA sprawuje kontrolę nad realizacją dofinansowania projektów poprzez sprawozdawczość
kwartalną oraz roczną.
Uczestnicy procesu: Departament Porządku Publicznego MSWiA
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