Komunikat Prezydencji Estońskiej
Europejska Nagroda w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości 2017
Konkurs na projekty krajowe

Drodzy Członkowie Zarządu,
Tegoroczna edycja Konferencji Dobrych Praktyk (BPC) oraz przyznania Europejskiej Nagrody
w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA) odbędzie się podczas Prezydencji Estonii
w Radzie Unii Europejskiej.
Jako temat konkursu ECPA, Prezydencja Estonii ogłosiła „Cyberbezpieczeństwo społeczności
lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania wykorzystywaniu dzieci w sieci”, co
jest zgodne z priorytetami Cyklu Polityki UE w sprawie zwalczania cyberprzestępstw
popełnianych przez zorganizowane grupy przestępcze i generowania przez nie nielegalnych
dochodów.
Cyberprzestępczość jest dziś realnym i rosnącym zagrożeniem, które wpływa na
bezpieczeństwo wewnętrzne UE.
Jednym z priorytetów Estońskiej Prezydencji w Radzie UE jest cyfrowa Europa i swobodny
przepływ danych. Dlatego też w ramach EUCPN, Prezydencja skoncentruje się na zmniejszaniu
i zapobieganiu cyberprzestępstwom w społeczności. Oznacza to, że złożone projekty powinny
być zgodne z priorytetami Cyklu Polityki UE w sprawie zwalczania cyberprzestępstw
popełnianych przez zorganizowane grupy przestępcze i generowania przez nie nielegalnych
dochodów, a także związane z priorytetami UE dotyczącymi walki z oszustwami przy użyciu
kart i „cyberatakami”. Projekty mogłyby poruszać między innymi kwestie dotyczące higieny
internetowej, takie jak zwalczanie zorganizowanych form cyberprzestępczości i zwiększanie
świadomości, w tym zagrożeń związanych z użyciem Internetu i urządzeń inteligentnych.
Projekty, po jednym z każdego państwa członkowskiego, zgłoszone do konkursu ECPA,
powinny być zgodne z tegorocznym tematem Konferencji Dobrych Praktyk (BPC), tj.
„Cyberbezpieczeństwo społeczności lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania
wykorzystywaniu dzieci w Sieci”. Szczegółowe informacje umieszczone są na stronie
internetowej EUCPN: (http://eucpn.org/events/european-crime-prevention-award-ecpaand-best-practice-conference-bpc). Projekty należy wysyłać w języku angielskim do
Sekretariatu EUCPN (eucpn@ibz.eu) przez krajowego przedstawiciela do 6 października 2017
r.

Do niniejszego komunikatu dołączony jest formularz zgłoszeniowy (Załącznik I), arkusz oceny
projektu (Załącznik II), Regulamin Przyznawania Europejskiej Nagrody w dziedzinie
Zapobiegania Przestępczości oraz Prezentowania Projektów (Załącznik III), a także wskazówki
dla prezentujących (Załącznik IV).
Jury oceni wszystkie złożone projekty w oparciu o informacje zawarte w formularzu
zgłoszeniowym. Wszelkie dodatkowe informacje dołączone do projektu (DVD, ulotki, plakaty,
linki do stron internetowych itp.) nie będą brane pod uwagę podczas oceny. Państwa
członkowskie, które będą miały życzenie zawrzeć tego typu elementy w swoich projektach,
proszone są o zrobienie tego podczas Konferencji Dobrych Praktyk, gdzie wszystkie projekty
będą prezentowane.
W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z sekretariatem EUCPN na adres poczty
elektronicznej: eucpn@ibz.eu.
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