
Gorzów Wlkp., dnia 30 listopada 2018 r.

    

1. Pan
Romuald Malinowski
Przewodniczący
Rady Działalności Pożytku Publicznego
Województwa Lubuskiego

2. Pani
Brygida Grzybowicz
Pełnomocnik Wojewody Lubuskiego
do spraw rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego i współpracy z 
organizacjami pozarządowymi
Zielona Góra

Zawiadamiam o możliwości składania przez organizacje pozarządowe wniosków 
o dofinansowanie działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców naszego 
województwa, w związku z informacją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 
o uruchomieniu kolejnej edycji rządowego programu ograniczania przestępczości 
i aspołecznych zachowań pn. „Razem bezpieczniej”. Dzięki temu iż już w roku bieżącym 
rozpoczynamy nabór na rok 2019, szybciej zakończy się procedura przekazywania dotacji, 
a tym samym dofinansowane organizacje będą miały więcej czasu na realizację projektów.

Program realizowany jest w 4 obszarach (4 cele szczegółowe Programu):
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 załączeniu przekazuję Państwu informację o zakresie tematycznym projektów 
w ramach poszczególnych obszarów oraz o maksymalnych kwotach dofinansowania na każdy 
z projektów. Dodatkowe informacje znajdą Państwo również pod poniższym linkiem:

https://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/rb/aktualnosci/4210,MSWiA-oglasza-nabor-
wnioskow-do-programu-Razem-bezpieczniej-im-Wladyslawa-Stasia.html
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Proszę o zainteresowanie się programem rządowym „Razem bezpieczniej” 
i przedkładanie Państwa ofert do dnia 21 grudnia br. (data stempla pocztowego). Jednocześnie 
informuję, że składany projekt powinien być wynikiem wnikliwej analizy, powstałej zarówno 
w oparciu o dane statystyczne na temat skali zagrożeń, jak i o wnioski z koordynowanych lub 
współrealizowanych do tej pory programów prewencyjno-profilaktycznych oraz innych 
przedsięwzięć i inicjatyw z zakresu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań. 

Projekt należy opracować na specjalnym wniosku o dofinansowanie projektu 
realizowanego w ramach wspomnianego programu. Wniosek i instrukcja do wypełnienia 
wniosku zamieszczone są na portalu MSWiA przeznaczonym programowi „Razem 
bezpieczniej”, pod poniższym linkiem:

https://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/rb/procedura/procedury-wnioski-i-ins-
3/4207,Procedury-wnioski-karty-ocenne-i-instrukcje-0392019-dofinansowanie-projektow-
lok.html

Opracowane projekty należy przesłać do Wydziału Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego LUW w ww. terminie za pośrednictwem poczty. Proszę pamiętać 
o dołączeniu wersji elektronicznej na płycie CD. Najwyżej ocenione  projekty zostaną 
zgłoszone do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w celu przyznania 
dofinansowania. Zadania realizowane w ramach programu „Razem bezpieczniej” są 
finansowane w ramach dotacji celowej, w związku z czym każdy projekt powinien posiadać 
wkład własny.

WAŻNE: informuję, iż w razie zakwalifikowania wniosku organizacji 
pozarządowej na listę rankingową MSWiA i przyznania środków finansowych na jego 
realizację, Wojewoda Lubuski na tej podstawie ogłosi konkurs otwarty ofert na realizację 
działań opisanych we wniosku.

W razie pytań proszę o kontakt z panią Magdaleną Walentynowicz, Koordynatorem 
Dyżurnej Służby Operacyjnej Wojewody Lubuskiego – nr telefonu 95 7115 151, adres 
e-mail: magdalena.walentynowicz@lubuskie.uw.gov.pl

       
Załączniki:

1. Procedura mechanizmu dofinansowania.
2. Podział środków 

Otrzymują:
1) Adresaci
2) a/a

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO

Krzysztof Kołcz
Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa

i Zarządzania Kryzysowego
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