
Komenda Wojewódzka Policji  w Gdańsku

Realizacja projektów z Programu HORYZONT 2020 



„Przeciwdziałanie terroryzmowi poprzez zbudowanie alternatywnej narracji dla 

radykalizmu” - TRIVALENT, (“Terrorism PReventIon Via RAdicaLisation

CountEr-NarraTive - TRIVALENT”) 

Trzyletni projekt „TRIVALENT” koncentrował się na przeciwdziałaniu terroryzmowi

poprzez wczesne wykrywanie przejawów radykalizacji, efektywną komunikację oraz

współpracę organów ścigania i społeczeństwa obywatelskiego w zapewnieniu porządku

publicznego. Celem głównym projektu było bowiem lepsze zrozumienie pierwotnych

przyczyn zjawiska gwałtownej radykalizacji w Europie oraz opracowanie i wdrożenie

odpowiednich środków zaradczych, począwszy od wczesnych metod wykrywania po

techniki kontrnarracji.

Działania; spotkania projektowe w Rzymie, Lisbonie, Tiranie, udział w Konferencji

Antyterrorystycznej w Izraelu,

Stworzenie narzędzia Chatbota,

Czas trwania projektu 01.05.2017-30.04.2020

Budżet 28 tys euro

https://trivalent-project.eu/



„ANITA. Zaawansowane narzędzia do walki z nielegalnym handlem przez Internet” 

(ANITA - Advanced tools for fighting  oNline illegal TrAfficking) – Program 

Horyzont 2020

Stworzenie zaawansowanego, optymalnego i skutecznego narzędzia dla służb 

do walki z nielegalnym handlem w sieci Internet.( nielegalny handel bronią, 

narkotykami, dopalaczami i nielegalnymi farmaceutykami oraz finansowanie 

terroryzmu)

Działania/rezultaty w projekcie: 

1. Wymiana wiedzy i doświadczeń 

2. Prototyp systemu ułatwiającego wymianę danych 

3. Programy szkoleniowe 

W październiku 2021 odbyły się, pokazy pilotażowe, a przed nami podsumowanie projektu.

Okres trwania projektu: II kw. 2018 r. - II kw. 2021 r.

Budżet KWP w Gdańsku: 72 812,50 EUR (całkowita wartość projektu – 4 999 580 EUR)

• https://www.anita-project.eu/

https://www.anita-project.eu/


„Strengthening a comprehensive approach to preventing and counteracting 

radicalisation based on a universal evIdeNce-based moDEl for Evaluation of 

raDicalisation prevention and mitigation – INDEED” (Wzmocnienie kompleksowego 

podejścia do zapobiegania i przeciwdziałania radykalizacji) –

Program Horyzont 2020

INDEED ma na celu wzmocnienie wiedzy, zdolności i umiejętności osób zajmujących 

się PVE (Preventing Violent Extremism)/ CVE (Counter Violent Extremism)  i 

deradykalizacją w pierwszej linii i decydentów w projektowaniu, planowaniu, 

wdrażaniu  i ewaluacji inicjatyw w terenie, w oparciu o podejście oparte na dowodach. 

INDEED opiera się na najnowszym stanie wiedzy, wykorzystując naukowe i 

praktyczne atuty ostatnich działań wzbogacając je o dodatkowe cechy, aby napędzać 

postęp i powstrzymać rosnący wzrost radykalnych poglądów i brutalnych zachowań 

zagrażających bezpieczeństwu.

Okres trwania projektu: I kw. 2021 r. - II kw. 2024 r.

Budżet KWP w Gdańsku: 67 500 EUR



„fAcilitating Public & Private secuRity operAtors to mitigate terrorIsm Scenarios 

against soft targEts– APPRAISE” (Ułatwianie publicznym i prywatnym podmiotom 

zajmującym się bezpieczeństwem zapobiegania  atakom terrorystycznym) –

Program Horyzont 2020

Celem projektu jest wykorzystanie najnowszych osiągnięć w zakresie analizy big data,

sztucznej inteligencji i zaawansowanej wizualizacji, aby stworzyć integralne ramy

bezpieczeństwa, które poprawią zarówno bezpieczeństwo cybernetyczne/fizyczne,

jak i bezpieczeństwo przestrzeni publicznych. Jednym z elementów projektu będzie

studium przypadku polegające na ochronie międzynarodowego wydarzenia targowego,

w które zaangażowane będą Międzynarodowe Targi Gdańskie jak i KWP w Gdańsku.

• Okres trwania projektu: III kw. 2021 r. - III kw. 2024 r.

• Budżet KWP w Gdańsku: 54 000 EUR



„Fighting Cybercrime – Law Enforcement Practitioners’ Network– CYCLOPES” 

(Ułatwianie publicznym i prywatnym podmiotom zajmującym się bezpieczeństwem 

zapobiegania  atakom terrorystycznych) –

Program Horyzont 2020

Projekt  ma na celu zbudowanie i utrzymanie opartej na innowacjach sieci podmiotów 

zwalczających cyberprzestępczość  poprzez zwiększenie zdolności krajów UE do 

przeciwdziałania rosnącej presji zagrożeń cybernetycznych. 



Specjalne zespoły będą badać rynki, identyfikując rozwiązania i działania badawcze w 

celu wyodrębnienia działań i innowacyjnych produktów, które pomogą władzom 

lokalnym i regionalnym w radzeniu sobie z cyberprzestępczością. Poza technologią 

projekt wspiera ciągły rozwój organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, ściśle 

współpracując z praktykami w celu określenia bieżących możliwości oraz ustalenia 

braków i wymogów  w kluczowych obszarach: procedur, szkoleń, przepisów prawnych 

i normalizacji.. 

• Okres trwania projektu: I kw. 2021 r. - II kw. 2026 r.

• Budżet KWP w Gdańsku: 37 237,50 EUR



• Uruchamianie środków finansowych poprzez RC 

• Trudności w organizacji podróży na początku roku 

(styczeń/luty)

• Trudności w wypłacaniu personel costs – (kwestia regulaminu 

w KWP) 

• Początkowe problemy z wyliczaniem PM

Problemy podczas realizacji



Dziękuje za uwagę…

asp.szt. Iwona Glińska

Koordynator Zespołu Funduszy Pomocowych

KWP w Gdańsku 

email: iwona.glinska@gd.policja.gov.pl


