Procedura mechanizmu dofinansowania – „Razem bezpieczniej” (2018 - 2020)
(wybór projektów lokalnych – wojewódzkich – do dofinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa
zabezpieczonej na realizację programu „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka” w 2019 roku)

Wojewodowie w ramach procedury wyboru projektów do dofinansowania, po ocenie i rekomendacji zespołów
wojewódzkich wskazywać będą Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji najlepiej ocenione projekty
lokalne - najlepiej ocenione projekty będą przekazywane do Międzyresortowego Zespołu działającego
w MSWiA. Po ocenie projektów przez Grupę Roboczą, projekty rekomendowane będą do dofinansowania
Międzyresortowemu Zespołowi ds. Programu.
Międzyresortowy Zespół ds. Programu przedkłada właściwemu ministrowi do spraw wewnętrznych corocznie
propozycję podziału rezerwy celowej zabezpieczonej w budżecie państwa na dofinansowanie projektów, biorąc
pod uwagę rekomendację Grupy Roboczej.
Wybrane projekty lokalne, realizowane będą następnie przez jednostki samorządu terytorialnego lub
organizacje pozarządowe. 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.

Etapy wyboru projektów do dofinansowania:

etap I wojewódzki
(urzędy
wojewódzkie)

etap II centralny
(MSWiA)

etap III wojewódzki
(urzędy
wojewódzkie)

•nabór projektów lokalnych (jednostek samorządu terytorialnego i organizacji
pozarządowych) ogłaszany i przeprowadzany przez właściwy terenowo urząd
wojewódzki) - podmioty przekazują propozycje do Wojewody,
•ocena i wybór najlepszych projektów przez zespoły wojewódzkie ds. Programu,
•przekazanie do MSWiA najlepiej ocenionych projektów do Międzyresortowego
Zespołu działającego w MSWiA.

•utworzenie listy projektów przekazanych przez wojewodów, wstępna weryfikacja pod
względem formalnym,
•ocena projektów przez Grupy Robocze na podstawie kryteriów formalnych
i merytorycznych,
•wskazanie Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji projektów
rekomendowanych do dofinansowania w ramach Programu na podstawie
przeprowadzonej oceny przez ekspertów (grup roboczych),
•przekazanie, po akceptacji MSWiA listy rankingowej z projektami do dofinansowania
wojewodom oraz Ministrowi Finansów (za pośrednictwem Departamentu Budżetu
MSWiA).

•przygotowanie wniosków do Ministra Finansów, na podstwawie informacji MSWiA
o zwiększenie budżetu wojewody, zgodnie z informacją uzyskaną z MSWiA,
•przyznanie środków na realizację projektów w formie dofinansowania:
- zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe,
- zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,
•realizacja/wykonanie projektów (nadzór Wojewody - kontrola pod względem
finansowym i merytorycznym, sprawozdawczość z wykonania, przekazanie
rozliczenia finansowego do MSWiA na dzień 31 grudnia 2019 r.).

