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Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka
Rządowy Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej
im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.

Program jest kontynuacją „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych
zachowań Razem bezpieczniej”, realizowanego w latach 2007 – 2015, w zakresie zasad głównego
celu, jakim jest wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych.

Koordynatorem działań realizowanych w ramach Programu na obszarze województwa lubelskiego
jest Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Lublinie.

Celem głównym programu jest Wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności
lokalnych. Będzie on realizowany przez trzy cele szczegółowe:
1.Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia
lokalnych systemów bezpieczeństwa.
2.Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży.
3. Edukacja dla bezpieczeństwa.

Działania z tego zakresu prowadzone będą w gminach i powiatach na terenie całego kraju.
Realizacja projektów poprzedzona będzie diagnozą, oceną możliwości ich wdrożenia przez
wnioskodawców oraz określeniem zakresu zadań wpisujących się w obszary Programu. Projekty
złożone przez wnioskodawców w ramach naboru wniosków, weryfikowane będą przez właściwe
instytucje odpowiedzialne za ocenę i wybór projektów do dofinansowania. Do dofinansowania
wybierane będą projekty, które spełniać będą kryteria określone na kolejnych etapach oceny i w
sposób najbardziej efektywny pozwolą na osiągnięcie celów założonych w Programie. Maksymalna
wysokość dofinansowania jednego projektu została określona na poziomie do 75 000 zł. Ilość
projektów złożonych przed dana jednostkę organizacyjna nie jest ograniczona. Ponadto w zakresie
finansowania realizacji projektów nie jest wymagany finansowy wkład własny. Obecnie
uruchomiono postępowanie konkursowe na 2016 r., które będzie realizowane dwuetapowo:

Etap I – Wojewódzki - nabór i ocena wniosków projektowych:

a) do dnia 5 sierpnia 2016 r. - złożenie wniosku z projektem do Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie (wnioski
przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane);
b) do dnia 12 sierpnia 2016 r. – ocena projektów i przesłanie do Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji wniosków zakwalifikowanych do kolejnej części konkursu
Ilość przesłanych wniosków nie może być większa niż przyznany dla województwa
lubelskiego limit dla poszczególnych celów szczegółowych)

Etap II – Centralny - od 12 sierpnia 2016 roku – postępowanie konkursowe w ministerstwie Spraw
wewnętrznych i Administracji mające na celu wyłonienie projektów, które zostaną dofinansowane
w ramach programu w 2016 r.

Procedury naboru na 2017 rok nie zostały jeszcze uruchomione.

Wnioski mogą składać:
1. jednostki samorządu terytorialnego, które zawrą z wojewodą porozumienia
administracyjne,
2. organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy
o wolontariacie i pożytku publicznego nie prowadzące działalności gospodarczej, które
zawrą z wojewodą umowy cywilnoprawne.
Zadania zawiązane z koordynacją i nadzorem działań związanych z wdrażaniem
i realizacją programu realizowane będą na poziomie centralnym. publicznego.

W ramach programu wspierane będą przede wszystkim kompleksowe (systemowe)
przedsięwzięcia na rzecz bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej, z uwzględnieniem działań na
rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym, w tym przeciwdziałania przemocy, narkomanii oraz
ograniczania dostępu do substancji psychoaktywnych tzw. dopalaczy oraz poprawiające
infrastrukturę bezpieczeństwa, szczególnie w ramach lokalnych systemów bezpieczeństwa.

Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, opisane w projekcie Programu, szczególnie
z uwzględnieniem lokalnych systemów bezpieczeństwazgodne jest z zapisami Strategii
Sprawne Państwo 2020. Lokalne systemy bezpieczeństwa dotyczyć będą działań na rzecz
bezpiecznej przestrzeni, bezpiecznej infrastruktury oraz przeciwdziałania patologiom społecznym i
przestępczości pospolitej (działania profilaktyczno-prewencyjne, informacyjne, edukacyjne).

Roczne nakłady na realizację Programu w skali państwa w okresie jego realizacji tj. 2016-2017
planowane są w kwocie odpowiednio 3.350.000 w 2016 roku i 5.350.000 zł w 2017 roku, gdzie:
a. 1.300.000 zł / 2.500.000 zł na dofinansowanie celu szczegółowego 1. Bezpieczeństwo w
miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów
bezpieczeństwa,
b. 1.000.000 zł / 1.500.000 zł na dofinansowanie celu szczegółowego 2.Przeciwdziałanie
zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży,
c. 700.000 zł / 1.000.000 zł na dofinansowanie celu szczegółowego 3. Edukacja dla
bezpieczeństwa,
d. 350.000 zł / 350.000 na realizację zadań o charakterze centralnym,
co daje łączną kwotę na Program w wysokości 8.700.000zł.

Wszystkie szczegóły na temat programu dostępne są na stronie internetowej
http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/

