Procedura mechanizmu dofinansowania projektów
w ramach programu „Razem bezpieczniej”
przeprowadzana zgodnie z uchwałą Nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”
•

Zadania określone w Programie koordynowane są przez Ministra Spraw Wewnętrznych.

•

w budżecie państwa na lata 2007-2015, w ramach rezerwy celowej na realizację Programu zabezpieczono
corocznie kwotę 3.000.000 zł na aktywizację społeczności lokalnych. Kwota ta jest przekazywana do
budżetów wojewodów, zgodnie z poniższą procedurą.

•

Przebieg procedury:
1. MSW w IV kwartale każdego roku występuje do Wojewodów o przekazanie maksymalnie
7 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: właściwy Podsekretarz Stanu w MSW, Departament Nadzoru MSW.
2. Wojewoda, przy wsparciu Zespołu powołanego do koordynowania działań wojewódzkich
w ramach Programu, dokonuje oceny nadesłanych projektów, a następnie przesyła
rekomendowane projekty z terenu województwa do MSW. Przed przekazaniem projektów
Zespół dokonuje kontroli projektów pod względem formalnym i merytorycznym.
Uczestnicy procesu: wojewodowie oraz członkowie wojewódzkich Zespołów
3. MSW dokonuje oceny przesłanych przez wojewodów pod względem formalnym.
Uczestnicy procesu: Departament Nadzoru MSW
4. Zespół wspierający koordynację Programu, działający przy Ministrze Spraw Wewnętrznych
dokonuje analizy i oceny przedłożonych przez Wojewodów projektów. W ramach Zespołu
powoływane są grupy ekspertów z poszczególnych resortów i służb nadzorowanych przez
Ministra Spraw Wewnętrznych do oceny projektów adekwatnie do obszaru działania Programu.
Uczestnicy procesu: Departament Nadzoru MSW, członkowie Zespołu oraz eksperci wskazani
przez resorty i służby
5. Wyłonione i najlepiej ocenione projekty są rekomendowane do dofinansowania Ministrowi
Spraw Wewnętrznych. Po akceptacji przez Ministra Spraw Wewnętrznych listy rankingowej
najlepiej ocenionych projektów, Departament Budżetu przygotowuje wystąpienie na podpis
Ministra Spraw Wewnętrznych do Ministra Finansów o uruchomienie środków finansowych
z rezerwy celowej budżetu państwa i przekazanie ich do budżetu wskazanych Wojewodów.
Uczestnicy procesu: właściwy Podsekretarz Stanu w MSW, Minister Finansów, Departament
Nadzoru MSW, Departament Budżetu MSW.
6. MSW informuje wojewodów o podziale rezerwy celowej.
Uczestnicy procesu: Departament Nadzoru MSW, właściwy Podsekretarz Stanu w MSW
7. Wojewodowie występują do Ministra Finansów o uruchomienie środków na wskazane przez
MSW projekty.
Uczestnicy procesu: wojewodowie oraz Minister Finansów
8. Minister Finansów wydaje decyzję dotyczącą uruchomienia środków z rezerwy celowej
w odniesieniu do poszczególnych wojewodów.
Uczestnicy procesu: Minister Finansów oraz wojewodowie
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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:
pozarządowe

wojewodowie,

jednostki

samorządu

terytorialnego,

organizacje

10. MSW sprawuje kontrolę nad realizacją dofinansowania projektów poprzez sprawozdawczość
kwartalną
Uczestnicy procesu: Departament Nadzoru MSW
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