REGULAMIN
konkursu pn. „Kibicuję bezpiecznie"
na projekty dotyczące bezpiecznego kibicowania

§1.
1. Organizatorem Konkursu pn. „Kibicuję bezpiecznie", zwanego dalej Konkursem, jest Minister Spraw
Wewnętrznych.
2. Konkurs ma charakter ogólnopolski.
3. Konkurs organizowany jest dla gmin i powiatów, w ramach rządowego programu ograniczania
przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej", który ustanowiony został na podstawie
uchwały Nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rządowego programu
ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej" oraz uchwał zmieniających
Nr 219/2009 z dnia 7 grudnia 2009 roku i Nr 109/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku.
4. Wybrane w drodze Konkursu podmioty będą realizować projekty, których celem będzie promowanie
zasad pozytywnego kibicowania w szczególności poprzez:
1) popularyzowanie zasady „fair play" oraz zasad kulturalnego
zawodnikom biorącym udział w rywalizacji,

i bezpiecznego

kibicowania

2) propagowanie wiedzy w zakresie konsekwencji prawnych wiążących się z niewłaściwym
zachowaniem podczas imprez sportowych,
3) kształtowanie wśród dzieci i młodzieży nawyków prawidłowego zachowania się w trakcie
kibicowania.
§2.
1. Konkurs przeprowadzany jest dwuetapowo, z podziałem na etap:
1) wojewódzki (nabór, ocena formalna i merytoryczna, wybór
województwa);

najlepszych ofert z terenu

2) centralny (ocena merytoryczna, wyłonienie zwycięzców, przyznanie nagród).
2. Oceny projektów dokonują komisje konkursowe, powołane na etapie:
1) wojewódzkim - przez właściwego wojewodę;
2) centralnym - przez Ministra Spraw Wewnętrznych.
§3.
1. Wyboru najlepszych projektów spośród przedstawionych przez wojewodów oraz przyznania nagród
dokonuje na etapie centralnym Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją powołana przez Ministra
Spraw Wewnętrznych.
2. W skład Komisji wchodzą:
1) przewodniczący - Dyrektor albo Zastępca Dyrektora Porządku Publicznego MSW;
2) członkowie - przedstawiciel:
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a)

Ministerstwa Sportu i Turystyki;

b)

Komendy Głównej Policji;

c)

Rady Bezpieczeństwa Imprez Sportowych;

d)

Departamentu Porządku Publicznego MSW - Sekretarz Komisji.
§4.

1.

Ocena formalna ofert oraz wstępna ocena merytoryczna dokonywana jest na szczeblu wojewódzkim.

2.

Komisja na szczeblu centralnym, przystępując do oceny złożonych ofert, dokonuje

kolejno

następujących czynności:
1) sprawdza przesłane dokumenty pod względem formalnym,
2) odrzuca projekty nie spełniające wymogów formalnych,
3) ocenia merytorycznie przesłane projekty.
3.

Ocena merytoryczna ofert dokonywana jest indywidualnie przez członków Komisji poprzez przyznanie
określonej liczby punktów na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do regulaminu.

4.

Ocenę merytoryczną Komisji ustala się przez zsumowanie punktów przyznanych dla danego projektu
przez wszystkich członków Komisji. Zbiorczy formularz oceny merytorycznej stanowi załącznik nr 3 do
regulaminu.

5. W przypadku identycznej liczby punktów Komisja podejmuje decyzję o przyznaniu dofinansowania
większością głosów.
§5.
1. Nagrodę w Konkursie stanowi dofinansowanie projektów realizowanych przez jednostki samorządu
terytorialnego łączną kwotą 120.000 zł z rezerwy celowej zabezpieczonej w budżecie państwa na
realizację programu „Razem bezpieczniej", w tym:
1) za zajęcie pierwszego miejsca - 60.000 zł,
2) za zajęcie drugiego miejsca - 40.000 zł,
3) za zajęcie trzeciego miejsca - 20.000 zł.
2. Komisja może podjąć decyzję o nieprzyznaniu pierwszej nagrody, jak również o przyznaniu nagród
równorzędnych.
3. Środki z rezerwy celowej zostaną przekazane do budżetów właściwych wojewodów z przeznaczeniem
dla jednostek samorządu terytorialnego, wyłonionych w trybie Konkursu.
4. Przekazanie dofinansowania na realizację najlepszych projektów nastąpi stosownie do odpowiednich
przepisów regulujących wydatkowanie środków publicznych, tj. w szczególności do przepisów ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) oraz ustawy
z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1115,
z późn. zm.) oraz przepisów regulujących ustrój i działanie jednostek samorządu terytorialnego
poszczególnych szczebli.
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5. W terminie 14 dni po wykonaniu projektu stosowne sprawozdanie z jego wykonania przekazane
zostanie wojewodzie, a następnie przesłane do wiadomości MSW.
§6.
1. Projekt zgłaszany do udziału w Konkursie powinien określać ogólny opis rzeczowy przedsięwzięcia
będącego przedmiotem projektu.
2. Wniosek konkursowy powinien zawierać, zgodnie z załącznikiem nr 1 do regulaminu :
1) termin i miejsce realizacji (województwo, powiat, gmina);
2) szczegółowe informacje o projekcie, w szczególności dotyczące:
a) kalkulacji przewidzianych kosztów,
b) adresatów projektu,
c) instytucji zaangażowanych w jego realizację (partnerzy, instytucje wspierające),
d) uzasadnienia potrzeby realizacji (analiza oczekiwań, potrzeb społeczności),
e) harmonogramu działań podjętych w ramach realizacji projektu;
3) dane osoby uprawnionej do kontaktu i udzielania informacji dotyczącej zgłoszonego projektu.
§7.
1. Przy ocenie projektów Komisja będzie brała pod uwagę w szczególności:
1)

innowacyjność przedsięwzięcia,

2)

możliwości realizacji projektu,

3)

udział społeczności lokalnej,

4)

poprawność i rzetelność w kalkulacji kosztów,

5)

udział podmiotów odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa imprez sportowych,

6)

spodziewane efekty, jakie przyniesie jego realizacja.

2. Oceniając projekty Komisja może w szczególności:
1)

dokonywać weryfikacji danych w nadesłanych projektach,

2)

zbierać dodatkowe dane i informacje o przedłożonym projekcie,

3)

dokonywać, zależnie od przedmiotu zgłoszonego projektu, wizytacji obiektów i miejsc związanych
z realizacją projektu.
§8.

Formalnym warunkiem dopuszczenia do udziału w Konkursie jest nadesłanie projektu, którego objętość
nie przekracza 15 stron w formacie A-4 (łącznie z załącznikami). Nadesłane projekty nie podlegają
zwrotowi.
§9.
1. Projekty należy nadsyłać na adres właściwego urzędu wojewódzkiego z dopiskiem: Konkurs „Kibicuję
bezpiecznie".
2. Termin nadsyłania zgłoszeń do wojewodów upływa z dniem 30 maja 2015 r. (decyduje data stempla
pocztowego). Projekty przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
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