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                                                                                                                    Załącznik nr 1 

 
European Crime Prevention Award (ECPA) 

Annex I  - new version 2014 
 
 
General information  
(Informacje ogólne) 
 

 
1. Please specify your country. 

(Kraj pochodzenia:) 
 

 
  
 
2. Is this your country’s ECPA entry or an additional project?  

(Czy jest to zgłoszenie projektu krajowego czy też projektu dodatkowego? Tylko 
jeden projekt może być zgłoszony do konkursu, a maksymalnie dwa inne projekty 
mogą być zgłoszone do zaprezentowania na Konferencji Dobrych Praktyk.) 

 
 

  
 
3. What is the title of the project?  

(Tytuł projektu:) 
 

 
  
 
4. Who is responsible for the project? Contact details. 

(Kto jest odpowiedzialny za projekt? Dane kontaktowe:) 
 

 
  
 
5.  Start date of the project? (data-dd/mm/yyyy) Is the project still running? (Kiedy 

projekt się rozpoczął? Czy wciąż jest prowadzony?)  
If not, please provide the end date of the project.  
(Jeśli nie, proszę wskazać termin zakończenia projektu.) 
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6. Where can we find more information about the project? Please provide links to the 
project’s website or online reports or publications (preferably in English).  
(Gdzie można znaleźć więcej informacji o projekcie? Proszę o podanie linku do 
strony internetowej projektu lub internetowej publikacji (najlepiej w języku 
angielskim) 
 

 

 
7. Please give on a page description of the project. Max. 600 words.  

(Ogólny opis projektu – maksymalnie 600 słów.) 
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I. The project shall focus on prevention and/or reduction of everyday crime and fear 
of crime within the theme.  
(Projekt powinien koncentrować się na zapobieganiu przestępczości i/lub 
ograniczeniu przestępczości i poczucia zagrożenia, w ramach tematu konkursu).  
 
8. How does the project contribute to crime prevention and/or reduction of crime or 

the fear of crime? Max. 150 words.  
(W jaki sposób projekt przyczynia się do zapobiegania przestępczości i/lub 
ograniczania przestępczości i poczucia zagrożenia? Max. 150 słów.) 

 
 

 
 
9. How is the project contributing to raising citizens’ awareness of crime prevention? 

Max.150 words.  
(W jaki sposób projekt wpływa na podnoszenie świadomości społeczeństwa w 
zakresie zapobiegania przestępczości? Max. 150 słów.) 

 
 

 
 
 
II. The project shall have been evaluated and have achieved most or all of its 
objectives.  
(Projekt powinien być uprzednio poddany ewaluacji oraz osiągnąć większość, lub 
wszystkie zakładane cele) 
 
10.  What was the reason for setting up the project? What problem(s) did it aim to 

tackle?. 
(Jakie były przyczyny powstania projektu? Jakie problemy miał rozwiązać?)  

 
 

 
 
11.  Was the context analysed before the project was initiated? How and by whom? 

Which data were used? Max. 150 words.  
(Czy problem był analizowany przed wdrożeniem projektu? Jak i przez kogo? Jakich 
danych użyto? Max. 150 słów.)  

 
 

 
 
12.  What were the objective(s) of the project? Please, if applicable, distinguish 

between main and, secondary objectives. Max. 150 words.  
(Jakie były cele projektu? Jeśli to możliwe rozdziel cele główne od drugorzędnych. 
Max. 150 słów.) 
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13.  Did you build in internal goals to measure the performance of the project?   If so, 

please describe at what stage of the project and how you measured whether the 
project was moving in the planned direction. Max. 150 words. (Czy stworzyłeś cele 
wewnętrzne do pomiaru stopnia realizacji projektu? Jeśli tak, proszę opisać, na 
jakim etapie realizacji projektu iw jaki sposób mierzyłeś, czy projekt jest realizowany 
zgodnie z planem. Max 150 słów.) 

 
 

 
 
14.  Has there been a process evaluation? Who conduced the evaluation (internally or 

externally?) and what where the main results? Max. 300 words. (Czy 
przeprowadzona została ewaluacja procesu? Kto przeprowadził ewaluację i czy było 
to robione wewnętrznie czy zewnętrznie? Jakie były główne wyniki? Max. 300 słów.) 

 
 

 
 

15.  Has there been an outcome or impact evaluation? Who conducted the evaluation 
(internally or externally?), which data an evaluation method where used and what 
were main results? Max. 300 words. 
(Czy została przeprowadzona ewaluacja wyniku projektu i skuteczności? Kto 
przeprowadził ewaluację i czy było to robione wewnętrznie czy zewnętrznie? Które 
dane o metodach oceny były wykorzystane i jakie były główne rezultaty? Max. 300 
słów.) 

 
 

 
 

 
III. The project shall, as far as possible, be innovative, involving new methods or new 
approaches.  
(Projekt powinien być innowacyjny i zawierać nowe metody Iub nowe podejścia do 
problemu)  
 
16.  How is the project innovative in its methods and/or approaches? Max. 150  words.  

(W jaki sposób projekt jest innowacyjny w swoich metodach i/lub podejściu? Max. 
150 słów.) 
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IV. The project shall be based on cooperation between partners, where possible.  
(Projekt, w takim stopniu jak to możliwe, powinien opierać się na współpracy z 
partnerami.) 

 
17.  Which partners or stakeholders were involved in the project an what was  their 

involvement? Max. 200 words. 
(Partnerzy lub podmioty, którzy brali udział w projekcie oraz ich zaangażowanie w 
projekt. Max. 200 słów) 

 
 

 
 
 
V. The project shall be capable of replication in other Member States. (Projekt 
powinien nadawać się do powielenia/wdrożenia w innych państwach członkowskich.) 
 
18.  How and by whom is the project funded? Max. 150 words.  

(Jak i przez kogo projekt jest finansowany? Max. 150 słów.)   
 

 
 
 

19.  What were the costs of the project in terms of finances, material, infrastructure 
and human resources? Max. 150 words.  
(Jaki był koszt projektu w odniesieniu do finansów, materiału, infrastruktury i 
zasobów ludzkich? Max. 150 słów.) 

  
 

 
 

20.  Has a cost-benefit analysis been carried out? If so, describe the analysis, including 
how and by whom it was carried out and list the main findings of the analysis. Max. 
150 words.  
(Czy została przeprowadzona analiza korzyści i kosztów? Jeśli tak, proszę opisać 
analizę, w tym w jaki sposób i przez kogo została przeprowadzona i wymienić 
główne wnioski. Max. 150 słów.)  

 
 

 
 

21.  Are there adjustments to be made to the project to ensure a successful  replication 
in another Member State?  
(Czy należy dokonać zmian w projekcie, aby zapewnić pomyślne wdrożenie go w 
innym państwie członkowskim?) 
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22.  How is the project relevant for the other Member States? Please explain the 

European dimension of your project.  
(W jaki sposób projekt jest istotny dla innych państw członkowskich? Proszę 
wyjaśnić europejski wymiar projektu.) 
 

  
 

 
 
 
Please provide a short general description of the project (abstract for inclusion in the 
conference booklet – max. 150 words)  
(Proszę przedstawić krótki ogólny opis projektu (streszczenie do umieszczenia w 
broszurze konferencyjnej – max. 150 słów) 
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