Výzva k podávání nominací preventivních projektů

EVROPSKÁ CENA PREVENCE KRIMINALITY
2020
Evropská cena prevence kriminality (ECPA) je udílena Evropskou sítí prevence kriminality
(European Crime Prevention Network, EUCPN), jež je mezinárodní platformou propojující
místní, národní a evropské úrovně prevence kriminality. ECPA každoročně oceňuje nejlepší
evropský projekt na poli prevence kriminality a podporuje tak výměnu zkušeností dobré
praxe v rámci EU na zvolené téma. Česká republika do soutěže každým rokem vysílá svého
zástupce.
Členské státy do soutěže nominují po jednom projektu prevence kriminality na dané téma.
Projekt, který zvítězí v evropském finále, získá 10 000 EUR a další ceny. Oceněny budou
také tři nejlepší projekty národního kola.

Téma ročníku 2020
Letošní ECPA bude organizována v režii německého předsednictví EUCPN, které se zaměří
na prevenci organizovaného zločinu založeného na rodinných vazbách. Téma národního
kola bylo tedy formulováno ve shodě s oblastí zájmu německého předsednictví:
Prevence organizovaného zločinu založeného na rodinných vazbách

Kritéria pro projekty nominované do soutěže
Soutěže se může zúčastnit jakýkoliv projekt, iniciativa nebo balíček opatření, jehož cílem je
snižování kriminality a strachu z ní v rámci nastolené tematiky.
Projekt, který se do soutěže přihlásí, by měl splňovat následující kritéria:







zaměřením projektu je prevence a/nebo snižování strachu z kriminality v rámci nastolené
tematiky;
projekt byl vyhodnocen a dosáhl většiny nebo všech svých vytyčených cílů;
projekt by měl být inovativní, využívat nových metod či postupů;
projekt je, pokud možno, založen na spolupráci mezi partnery;
projekt je možné aplikovat i v dalších evropských státech;
zvláštní důraz bude při hodnocení projektů kladen na vyhodnocování dopadů a efektivity
realizovaných projektů.

Národní kolo
Každá členská země může do soutěže ECPA nominovat pouze jeden projekt na dané téma.
Česká republika se proto rozhodla, stejně jako v minulých letech, uspořádat vnitrostátní
dvoukolový výběr nominací na tuto cenu.
Organizace národního kola ECPA proběhne následovně:
I. kolo výběru nominací na cenu ECPA
A. Krajské územní samosprávy – každý manažer prevence kriminality krajského úřadu
navrhne za svůj kraj jeden projekt dle pravidel uvedených níže.
B. Policejní prezidium může nominovat až tři projekty.
C. Probační a mediační služba České republiky může nominovat až tři projekty.
Je zcela na rozhodnutí předkladatele, jakým způsobem projekt vybere. Na základě znalostí
projektů může nejlepší projekt nominovat přímo či případně vyhlásit své krajské kolo, jehož
vítěze určí jím vytvořená komise.
II. kolo výběru nominací na cenu ECPA
Po obdržení všech nominací na cenu ECPA bude pro posouzení navržených projektů
a volbu vítězného projektu za ČR ustavena hodnoticí komise složená z expertů na danou
problematiku.

Pravidla pro zasílání nominací


Nominovány mohou být projekty, jejichž realizátorem je územní samosprávní celek,
dobrovolný svazek obcí, útvar Policie České republiky, středisko Probační
a mediační služby České republiky nebo právnická osoba věnující se prevenci kriminality.
Faktickým realizátorem projektu může být i jiný subjekt, který však musí na realizaci
projektu spolupracovat s výše uvedenými subjekty, které mohou být formálně
nominovány.



Nominace jsou zasílány na předepsaném formuláři (příloha č. 2).



Nominace jsou zasílány elektronickou formou, a to prostřednictvím datové schránky
na Ministerstvo vnitra (6bnaawp).



Pokud chce předkladatel poskytnout doplňující materiály ve fyzické podobě, může je
zaslat na adresu:
Ministerstvo vnitra České republiky
odbor prevence kriminality

Nad Štolou 3
170 34 Praha 7


Přijaty budou nominace zaslané do 28. srpna 2020.

Hodnocení projektů a složení poroty
Nominované projekty posuzuje porota soutěže. Členy poroty jmenuje ředitel odboru
prevence kriminality MV.
Členové komise dostanou projekty emailem na prostudování. Konečný verdikt vzejde
z jednání komise (předpokládá se zpravidla posuzování a hodnocení elektronickou formou
per rollam).
Na projektech se hodnotí kritéria pro projekty nominované do soutěže uvedená v této výzvě.
Všichni předkladatelé dostanou písemné vyrozumění o tom, zda se jimi nominované projekty
dostaly či nedostaly mezi tři vítězné.

Ocenění vítězných projektů
Tři vítězné projekty obdrží cenu – pamětní předmět a diplom. O čase a místě předání
ocenění budou vítězové informováni odborem prevence kriminality MV.
Vítězné projekty i další do soutěže nominované projekty budou popularizovány na webech
Ministerstva vnitra a prevence kriminality v rámci výměny dobré praxe.
Absolutní vítěz bude mít možnost prezentovat projekt na finále ECPA v Berlíně, které se
uskuteční 2. - 4. 12. 2020 v rámci Konference dobré praxe.

Kontakt
odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra České republiky
národní reprezentant při EUCPN
Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7
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