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Panie/Panowie
Starostowie Powiatów
Prezydenci Miast na prawach powiatu
wszyscy

Uprzejmie informuję, iż Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości – EUCPN ogłosiła 
konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości – ECPA, za 
przeprowadzenie, którego na poziomie międzynarodowym odpowiedzialna jest Estonia, kraj 
sprawujący prezydencję w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2017 r. Tematem tegorocznego 
konkursu jest: „Cyberbezpieczeństwo społeczności lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem 
zapobiegania wykorzystywania dzieci w sieci”. W konkursie mogą uczestniczyć projekty 
zgłaszane przez organa administracji rządowej, samorządowej oraz organizacje pozarządowe.

Nagrodę główną w konkursie stanowi kwota 10.000 Euro, ponadto regulamin konkursu 
przewiduje przyznanie dwóch nagród po 5.000 Euro dla dwóch wyróżnionych projektów. 
Zwycięzca tegorocznej edycji konkursu zostanie ogłoszony podczas konferencji dobrych praktyk 
EUCPN w Estonii.

Zgodnie z regulaminem krajowych eliminacji konkursu ECPA, Wojewoda 
Zachodniopomorski spośród projektów opisanych na formularzu zgłoszeniowym, a nadesłanych 
przez jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe, wybierze maksymalnie 
3 projekty, a następnie przekaże je celem dalszej oceny do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych                        
i Administracji. Polski kandydat do nagrody ECPA zostanie wybrany przez komisję powołaną 
przez Departament Komunikacji Społecznej MSWiA.

Przedstawione projekty powinny być poddane wcześniej ewaluacji, a ponadto informuję, że 
dołączone do projektów materiały takie jak ulotki, zdjęcia czy prezentacje nie będą podlegały 
ocenie.

W załączeniu przesyłam: komunikat Prezydencji Estońskiej, regulamin krajowych eliminacji 
ECPA oraz formularz zgłoszeniowy.

W związku z powyższym zwracam się do Państwa o przekazanie powyższej informacji do 
organów samorządu gminnego oraz organizacji pozarządowych z terenu powiatu. Informacje 
dotyczące konkursu ECPA wraz z załącznikami są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Projekty należy przesłać do dnia 25 sierpnia 2017 r. na adres Wydziału Bezpieczeństwa                       
i Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie                       
(70-502), ul. Wały Chrobrego 4 oraz na adres poczty elektronicznej: aulass@szczecin.uw.gov.pl 
Dyrektor

mailto:aulass@szczecin.uw.gov.pl

		2017-08-08T14:46:13+0000
	Not specified




