
SZCZEGÓŁY NABORU WNIOSKÓW (PROJEKTÓW) 

PRZEWIDZIANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH 

PROGRAMU "RAZEM BEZPIECZNIEJ" NA 2023 ROK 

 

Informujemy, że w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach rozpoczęto procedurę 

naboru projektów poprawy bezpieczeństwa, przewidzianych do dofinansowania w ramach ww. 

programu na 2023 r. Termin graniczny składania wniosków - do 27 marca 2023 r. (decyduje data 

wpływu). 

Zgodnie z założeniami programu o dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządowe 

oraz organizacje pozarządowe.  

 

Cel szczegółowy nr 1  

Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia 

lokalnych systemów bezpieczeństwa 

 

maksymalna kwota na 1 projekt  to 100 000 zł  

    

Dofinansowanie przedsięwzięć na rzecz bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej za pomocą przykładowych 

działań: 

➢ budowa/modernizacja systemów monitoringów miejskich, 

➢ doświetlenie miejsc postrzeganych jako niebezpieczne, 

➢ budowa/modernizacja/doposażenie przejść dla pieszych. 

Planowane rezultaty do osiągnięcia celu: 

Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej na danym terenie w celu wzrostu bezpieczeństwa oraz 
unowocześnienie wyposażenia służącego zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

 

 

Cel szczegółowy nr 2  

Podnoszenie świadomości na temat społecznych zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym i 

skutecznych metod ich zapobiegania 

 

maksymalna kwota na 1 projekt  to 100 000 zł  

    

Dofinansowanie działań z zakresu wsparcia inicjatyw lokalnych dotyczących bezpieczeństwa i porządku 

publicznego np. działania profilaktyczno-edukacyjne w zakresie budowania poczucia bezpieczeństwa  

w społecznościach lokalnych, kampanie informacyjne, spotkania, konkursy, aktywności dostosowane do 

poszczególnych grup odbiorców. Priorytetowe jest podjęcie działań w obszarze bezpieczeństwa dzieci i młodzieży 

związanych z edukacją dla bezpieczeństwa w zakresie cyberprzestrzeni, ruchu drogowego oraz szkodliwości 

substancji psychoaktywnych 

Planowane rezultaty do osiągnięcia celu: 

Wzrost świadomości uczestników na temat bezpiecznych zachowań. 



Na realizację Programu w 2023 r., w budżecie państwa została zabezpieczona rezerwa celowa  

w wysokości 12.000.000 złotych 

Wymagany jest wkład własny wymagany wkład finansowy własny - minimum 10% kosztu zadania. 

Wysokość wkładu własnego może stanowić dodatkowe kryterium oceny projektu. 

Kwotę dofinansowania należy planować w pełnych złotych.  

W przypadku planowania w projekcie prowadzenia inwestycji budowlanej, do wniosku należy 

dołączyć przygotowany do uzgodnienia z dysponentem program inwestycji na takie działanie (zgodnie 

z § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu  

i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa). Druk dostępny na stronie: 

https://www.kielce.uw.gov.pl/pl/urzad/programy/9402,Programy-inwestycji.html  

Propozycje projektów, zgodnie z ustalonym wzorem wniosku wraz z kartą oceny (w formie 

elektronicznej na adres: ewa.mazurek@kielce.uw.gov.pl  oraz w formie papierowej w dwóch 

egzemplarzach należy przesłać do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w nieprzekraczalnym terminie do 27 marca  

2023 r. – liczy się data wpływu wniosku).  

W wyniku wstępnego postępowania kwalifikacyjnego w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim  

w Kielcach, spośród nadesłanych przez Państwa projektów, zostanie wybranych 12 najwyżej 

ocenionych, które zostaną zarekomendowane Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji do 

drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego.  

Wzory dokumentów i informacje dotyczące konkursu zamieszczone są na stronie internetowej 

Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach - w zakładce programowej „Razem 

bezpieczniej” pod adresem: (http://www.kielce.uw.gov.pl/pl/urzad/programy/8058,quotRazem-

bezpieczniejquot.html ) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. , 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE! 
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WAŻNE: 

➢ Wszystkie strony wniosku o dofinansowanie powinny być ponumerowane.  

➢ Wszystkie dane finansowe zawarte we wniosku należy przedstawić w pełnych złotych (bez 

groszy).  

➢ Wszystkie pola wniosku powinny być wypełnione. W przypadku, gdy jakieś zagadnienie nie 

dotyczy danego projektu bądź beneficjenta, należy wpisać „NIE DOTYCZY”.  

➢ Wnioskować można tylko o dofinansowanie na projekt kończący się w tym samym roku,  

w którym wnioskujący uzyska dotację. 

 

 


