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1.

ČLENSKÝ ŠTÁT :

Slovenská republika
2.

VŠEOBECNÉ

PRAVIDLÁ PRE VÝBER PROJEKTOV FINANCOVANÝCH V RÁMCI
ROČNÉHO PROGRAMU

Všeobecné pravidlá výberu projektov sú zhodné s pravidlami stanovenými v prílohe (i) k
návrhu ročného programu na rok 2005.
3.

POPIS

ÚLOH VYKONÁVANÝCH ZODPOVEDNÝM ORGÁNOM PRI USKUTOČŇOVANÍ
ROČNÉHO PROGRAMU A NAVRHOVANÉ FINANČNÉ ČLENENIE

(a)
Popis úloh vykonávaných zodpovedným orgánom pri uskutočňovaní ročného
programu
Sekcia legislatívy a vonkajších vzťahov zodpovedá ako koordinačný orgán za nasledovné
úlohy:
a) spolupráca a komunikácia s Komisiou a zodpovednými orgánmi členských štátov;
b) zabezpečenie odbornej metodickej pomoci počas realizácie projektov v oblasti svojej
pôsobnosti v súlade s predpismi Slovenskej republiky (ďalej aj SR), ES a internými;
c) vypracovanie a uplatňovanie audit trailu pri riadení, kontrole a realizácii ERF a
vypracovanie a uplatňovanie interných postupov;
d) vypracovanie programu v spolupráci s kompetentnými inštitúciami v tejto oblasti a
platobnou jednotkou vrátane zabezpečenia spolufinancovania;
e) konzultácia s relevantnými partnermi za účelom vypracovania ročných a viacročných
programov;
f) organizovanie a publikovanie výziev na predkladanie žiadostí o grant;
g) zabezpečenie konzistentnosti a komplementarity medzi spolufinancovaním z fondu a z
ostatných relevantných národných a finančných nástrojov, ako aj finančných nástrojov
Spoločenstva;
h) organizovanie hodnotiaceho a výberového procesu pre spolufinancovanie z fondu v súlade
s princípmi transparentnosti a rovného zaobchádzania, a podniknutie všetkých potrebných
opatrení na prevenciu akéhokoľvek možného konfliktu záujmov;
i) prijatie žiadostí o platbu od príjemcov grantu;
j) vykonávanie predbežnej finančnej kontroly žiadostí o platbu a schvaľovanie oprávnenosti
výdavkov;
k) zasielanie žiadostí o spolufinancovanie;
l) zasielanie žiadostí o predbežné, priebežné a záverečné platby Európskej komisii;
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m) zasielanie výkazu výdavkov, pripraveného platobnou jednotkou v súlade so štvrťročnými
záznamami o platbách, Európskej komisii;
n) príprava hodnotiacej správy o vykonaní činností spolufinancovaných fondom, a jej
zaslanie Európskej komisii (čl. 28, ods. 3a);
o) príprava záverečnej správy o výsledkoch a dosahu činností spolufinancovaných fondom,
a jej zaslanie Európskej komisii (čl. 28, ods. 3b);
p) koordinácia všetkých zúčastnených organizačných útvarov v rámci Ministerstva vnútra
SR;
q) zabezpečenie monitorovania projektov
priebežného a záverečného hodnotenia;

v súlade

s predpismi

ES

a zabezpečenie

r) predkladanie návrhov grantových zmlúv, určenie práv a povinností príjemcov grantu
a zodpovedného orgánu s príjemcami grantu, ktorí boli úspešní vo výzve na predkladanie
žiadostí o grant;
s) archivácia relevantných dokumentov minimálne počas 5 rokov od dátumu ukončenia
projektov, okrem účtovných dokladov a výkazníctva;
t) vykonávanie úloh, týkajúcich sa informovanosti a publicity, ako aj rozširovania
výsledkov.
Ostatné kompetencie a delegované právomoci sú predmetom Metodického pokynu o
systéme riadenia a kontroly Európskeho utečeneckého fondu pre roky 2005 – 2010.
(b)
Navrhnuté finančné rozdelenie príspevku z fondu medzi rôzne opatrenia programu
a indikácia sumy požadovanej na pokrytie technickej a administratívnej pomoci podľa čl. 18
pre účely implementácie ročného programu

Opatrenie
Podmienky prijímania a
azylové konanie

Alokácia z ERF

Národná alokácia Súkromná alokácia Celkové náklady

1 007 069,51 €

335 689,84 €

0

1 342 759,35 €

Integrácia

400 353,40 €

133 451,13 €

0

533 804,53 €

Dobrovoľný návrat

123 250,00 €

41 083,33 €

0

164 333,33 €

Technická pomoc

100 000,85 €

0

0

100 000,85 €

1 630 673,76 €

510 224,30 €

0

2 140 898,06 €

SPOLU
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4.

OPATRENIA

4.1. Opatrenie A): PODMIENKY PRIJÍMANIA A AZYLOVÉ KONANIE
i. Požiadavky odôvodňujúce realizáciu opatrenia
V roku 2007 bude Slovenská republika pokračovať v programoch, ktoré implementujú tzv.
„Koncepciu migračnej politiky“ prijatú vládou SR 12. januára 2005. Projekty zamerané na
realizáciu úloh vyplývajúcich z Koncepcie migračnej politiky v oblasti podmienok prijímania
a azylového konania, ako aj integrácie osôb pod medzinárodnou ochranou a v oblasti
návratov, sa začali realizovať už počas roka 2006, a to za spolufinancovania z ERF.
Slovenská republika počíta, v prípade ich úspešnosti, s pokračovaním projektov aj v roku
2007.
Nová migračná politika nadväzuje na migračnú politiku Európskej únie a jej implementácia je
založená na vývoji legislatívy EÚ, priamej aplikácii právne záväzných aktov ES a EÚ
v podmienkach Slovenskej republiky a transpozícii právne záväzných aktov ES a EÚ do
legislatívy SR. Po transpozícii predchádzajúcich smerníc do národnej legislatívy sa v januári
2007 predpokladá vstúpenie do platnosti novely Zákona o azyle č. 480/2002. Táto novela
zabezpečuje najmä transpozíciu smernice Rady 2004/83/ES z 29. apríla 2004, tzv.
kvalifikačnej smernice a prináša o. i. nové pojmy, ako medzinárodná ochrana a doplnková
ochrana, a v tejto súvislosti aj nové úlohy v rámci azylového konania, najmä povinnosť
posúdiť oprávnenosť cudzincov na poskytnutie doplnkovej ochrany a následne povinnosť
zabezpečiť im podobnú starostlivosť a práva, aké sú poskytované ostatným žiadateľom
o azyl.
Pre osoby so statusom doplnkovej ochrany bude nevyhnutné vytvoriť podmienky pre život,
stravovanie a zabezpečiť im sociálnu a zdravotnú starostlivosť tak, ako pre ostatných
žiadateľov o azyl; budú potrebovať právne poradenstvo, ako aj informácie o možnostiach
zotrvania v SR. Keďže personálna kapacita Migračného úradu je podhodnotená, predpokladá
sa pri pokrytí týchto nových úloh využitie príležitostí v rámci ERF a spolupráca
s mimovládnymi organizáciami.
Využitie finančných zdrojov v oblasti starostlivosti o cieľovú skupinu musí byť založené na
filozofii komplexných riešení, čo znamená posun od čiastkových podporných vstupov k
prebratiu zodpovednosti za celý proces (zabezpečenie sociálnej, zdravotnej, psychologickej
a materiálnej starostlivosti).
ii. Účel opatrenia
Účelom opatrenia je predovšetkým
-

zlepšovať úroveň a kvalitu azylového konania za účelom dosiahnutia tzv.
jednoduchého konania a zavedenia spoločného európskeho azylového systému. Týmto
spôsobom môžeme zabezpečiť zníženie sekundárnych pohybov žiadateľov;
zefektívniť zabezpečenie právneho poradenstva a právnej pomoci pre cieľové skupiny;
zlepšovať podmienky v azylových zariadeniach – štandardné alebo porovnateľné
životné podmienky s inými členskými štátmi môžu napomôcť odstrániť sekundárne
pohyby žiadateľov o azyl;
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-

zabezpečiť sociálnu, psychologickú a zdravotnú starostlivosť, najmä komplexnú
starostlivosť pre zraniteľné skupiny, a to predovšetkým pre maloletých bez sprievodu,
seniorov a tehotné ženy;
pozitívne ovplyvňovanie verejnej mienky voči cieľovej skupine.

iii. Finančný plán
Prostriedky Európskeho fondu pre utečencov

A

1 007 069,51 €

75,00%

Pridelené štátne finančné prostriedky

B

335 689,84 €

25,00%

Pridelené regionálne finančné prostriedky
Pridelené finančné prostriedky od miestnych
orgánov
Pridelené vnútroštátne finančné prostriedky

C
D

0,00 €
0,00 €

0,00%
0,00%

335 689,84 €

25,00%

1 342 759,35 €
0,00 €
1 342 759,35 €

100,00%
0,00%
100,00%

Celkové pridelené verejné finančné prostriedky
Pridelené súkromné finančné prostriedky
Náklady spolu

E=B+C
+D
F=A+E
G
H=F+G

iv. Časový rozvrh
Začiatok:
Koniec:

december 2007
november 2008

v. Potrebná realizácia opatrení (operatívny prehľad)
Opatrenia sú v súlade s článkom 5 rozhodnutia 2004/904/ES.
Infraštruktúra alebo služby v oblasti ubytovania:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rekonštrukcia existujúcich azylových zariadení, aby sa zabezpečilo ubytovanie pre
uchádzačov, ktorým bola poskytnutá doplnková ochrana (pridelenie existujúcich
zariadení osobám, ktorým bola poskytnutá doplnková ochrana);
zlepšenie kvality stravovania, zohľadňujúc kultúrne tradície cieľovej skupiny;
zvýšenie bezpečnosti ubytovacích zariadení – zabezpečenie uzamykania súkromných
izieb, osvetlenia chodieb, signálne zariadenia v izbách, kamerový systém na chodbách;
ochrana žien a detí – zriadenie oddeleného ubytovania pre ženy a deti;
spoločné priestory – zriadenie miestností slúžiace na aktivity vo voľnom čase,
vytvorenie vhodných miest na stretávanie a relaxáciu žiadateľov: fitnes centrá,
meditačné miestnosti, pohostinstvo, televízna miestnosť, knižnica atď.;
vytvorenie pracovných príležitostí a miestností pre tréning;
estetické štandardy – estetika okolia úzko súvisí s motiváciou týkajúcou sa
udržateľných zmien (napr. dekorácie stien – prevencia depresie);
vytvorenie miest pre samoobstarávanie základných potrieb – kuchyňa, práčovňa,
miestnosť na žehlenie, miestnosť na šitie;
vytvorenie zvláštnych zariadení pre problémové skupiny;
vytvorenie zariadení pre rodiny a jednotlivcov.
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Poskytovanie materiálnej pomoci, informácií a pomoc s administratívnymi formalitami:
•
•
•
•
•
•
•

poskytovanie nevyhnutného oblečenia a obuvi v prijímacích centrách;
zabezpečenie doplnkových zdravotníckych potrieb, najmä pre zraniteľné osoby;
zabezpečenie potrieb aktivít voľného času;
prístup k relevantným informáciám týkajúcich sa azylového konania, práv
a povinností, hosťovskej krajiny;
prístup k informáciám – prístup k internetu a kultúrnym správam;
informačná kampaň v zariadení – pravidelné stretnutia so zamestnancami zariadenia,
informačný bulletin, informácie o pozitívnych skúsenostiach (2-krát za rok);
mechanizmus anonymného oznamovania – umožní osobám anonymne a bez
identifikácie podávať správy, na ktorých základe zariadenie bude vydávať opatrenia..

Poskytovanie sociálnej, zdravotnej a psychologickej pomoci:
•
•

•
•
•
•

poskytnutie doplnkovej lekárskej starostlivosti;
zabezpečenie sociálnej a psychologickej starostlivosti (berúc do úvahy špecifickú
situáciu zraniteľných osôb, obetí zneužitia, zanedbania, vykorisťovania, mučenia
alebo krutého, nehumánneho a ponižujúceho zaobchádzania, alebo situáciu osôb, ktoré
trpeli následkami ozbrojeného konfliktu);
zabezpečenie primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie v oblasti drogovej
závislosti, alkoholu a šíreniu AIDS;
odbúravanie „táborového syndrómu“ – uľahčenie aktívnej účasti, zodpovednosti
a rozhodovania žiadateľov o azyl pomôže predchádzať pasivite, apatii,
psychosomatickým ťažkostiam a agresii;
poskytnutie sociálnej starostlivosti;
pokračovanie vo vytváraní a aktualizácii Jednotného informačného systému (v
ikonách) pre žiadateľov o azyl a utečencov.

Právna podpora a tlmočníctvo:
•
•
•
•
•
•

zabezpečenie právnej pomoci v rámci azylového konania - zohľadňujúc vek
a pohlavie;
zvýšenie právneho povedomia žiadateľov o azyl a povedomia týkajúceho sa ich
právneho postavenia, v zmysle Zákona č. 480/2002 o azyle v znení neskorších
predpisov, ako aj zákona č. 48/2002 o pobyte cudzincov v znení neskorších predpisov;
právna pomoc pre neúspešných žiadateľov o azyl, informácie o legálnych
možnostiach zotrvania na území SR, prípadne právna pomoc pri návrate do krajiny
pôvodu;
účasť právnych poradcov na azylovom konaní by mala prispieť k efektívnejšiemu
rozhodovaciemu procesu na migračnom úrade a objektívnejšiemu rozhodovaniu pri
jednotlivých žiadostiach o medzinárodnú pomoc;
poskytovanie informácii, napr. o krajine pôvodu, v rámci azylového konania za
účelom uľahčenia a zjednodušenia rozhodovacieho procesu;
zabezpečenie tlmočenia pri pohovoroch a azylových konaniach do rodnej reči
utečenca alebo do jazyka, ktorému utečenec rozumie;
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•
•
•

zabezpečenia prekladov rozhodnutí o udelení azylu a odvolaní a pod. do rodnej reči
žiadateľa o medzinárodnú pomoc alebo do jazyka, ktorému žiadateľ rozumie;
zabezpečenie návštev právnych poradcov v azylových zariadeniach v súlade s
potrebami žiadateľov o azyl;
účasť právnych poradcov na procese udeľovania azylu.

Vzdelávanie a výuka slovenského jazyka:
•
•
•
•
•
•
•

zabezpečenie výuky slovenského jazyka v súlade s ustanoveniami zákona o azyle;
dlhodobé vzdelávanie pre všetky zúčastnené strany – personál zariadenia, žiadateľov o
azyl, mimovládne organizácie, ktoré prispejú k lepšej spolupráci a uľahčeniu
a zjednodušeniu azylovej procedúry;
interaktívne semináre pre žiadateľov o azyl, komunitné aktivity a psychosociálne
semináre s cieľom pochopenia rôznych kultúrnych tradícii a pravidiel;
výuka slovenského jazyka a zvláštne jazykové kurzy pre deti počas povinnej školskej
dochádzky;
zvláštna sociálna starostlivosť a dohľad nad zriadenými materskými školami;
hobby kurzy pre žiadateľov o azyl;
zriadenie dielne na zdokonaľovanie zvláštnych zručností.

Poskytovanie informácií pre miestne komunity, ktoré sú v kontakte s cieľovou skupinou:
• spolupráca s blízkymi obcami, mestami – môže pozitívne ovplyvniť integračný
proces a eliminovať predsudky majoritnej populácie
napr. prostredníctvom
o informovania miestneho obyvateľstva o krajinách pôvodu cieľovej skupiny;
o organizovania kultúrnych podujatí v spolupráci s miestnym obyvateľstvom a cieľovou
skupinou (min. trikrát ročne).
vi. Cieľové skupiny
Každý príslušník tretej krajiny alebo osoba bez štátnej príslušnosti, ktorí požiadali o jednu z
foriem ochrany, uvedených v bodoch 1 a 2 článku 3 rozhodnutia 2004/904/ES zriaďujúceho
Európsky fond pre utečencov pre obdobie rokov 2005 až 2010, t.j. o azyl alebo o doplnkovú
ochranu.
vii. Príjemcovia grantov
-

občianske združenia;
komunitné iniciatívy;
nadácie;
odborové organizácie;
miestne a regionálne samosprávy a nimi zriadené organizácie;
organizácie štátnej správy;
vzdelávacie inštitúcie;
vedecké a výskumné organizácie a združenia;
iné organizácie neziskového charakteru.

viii. Zúčastnené vnútroštátne orgány
Nevzťahuje sa
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ix. Kvantitatívne určené očakávané výsledky
Keďže od januára 2007 bude implementovaná kvalifikačná smernica, ktorá ustanovuje
doplnkovú formu ochranného inštitútu, predpokladáme nárast počtu žiadostí o azyl.
Infraštruktúra alebo služby v oblasti ubytovania:
•
•
•
•
•
•
•

ubytovanie cca pre
700 osôb / mesiac
strava cca pre
700 osôb / mesiac
pokrytie zdravotných potrieb
(200,-SKK osoba/deň)
náklady na réžiu
(200,-SKK osoba/deň)
vreckové
(40,-SKK osoba/deň)
rekonštrukcia azylových zariadení (minimálne jedno zariadenie)
pridelenie jedného existujúceho zariadenia osobám, ktorým bola poskytnutá
doplnková ochrana

Poskytovanie materiálnej pomoci, informácií a podpory s administratívnymi formalitami:
•
•
•

90 % cieľovej skupiny potrebuje materiálnu pomoc, v mnohých prípadoch opakovane;
administratívna podpora pre min. 50 % žiadateľov;
informačné aktivity pre 50% žiadateľov.

Poskytovanie sociálnej, lekárskej a psychologickej starostlivosti:
•

doplnková lekárska starostlivosť v súlade s potrebami cieľovej skupiny (nad rámec
základnej lekárskej starostlivosti, ktorá je poskytovaná zdarma zraniteľným osobám,
obetiam zneužitia, zanedbania, vykorisťovania, mučenia alebo krutého, nehumánneho
a ponižujúceho zaobchádzania alebo osobám, ktoré trpeli následkami ozbrojeného
konfliktu) – priemerne 25 % žiadateľov;

•

sociálna pomoc - zabezpečovaná 24 hodín denne sociálnymi pracovníkmi v azylových
zariadeniach (12 osôb/zariadenie, vrátane sociálnych pracovníkov Migračného úradu);
psychológovia budú navštevovať azylové zariadenia podľa potrieb žiadateľov o azyl,
v zariadeniach min. 1-krát do týždňa.

•

Právne poradenstvo a tlmočníctvo:
•
•
•

pre cca 50% žiadateľov o azyl;
tlmočenie cca 50-krát za mesiac;
zvláštna právna starostlivosť v prípadoch maloletých bez sprievodu - 24-hodinový
režim pre maloletých bez sprievodu.

Vzdelávanie a výuka slovenského jazyka:
•
•

300 hodín (150 hod. výuky pre začiatočníkov a 150 hod. výuky pre strednú úroveň
slovenského jazyka) hod. výuky/učiteľ/rok, 3-krát do týždňa. Náklady na 1 hodinu sú
200,- SKK;
dielne (dozor – 131 hod. za rok/200,- SKK).
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Iné:
Počet užívateľov produktov vytvorených projektom (informačné zdroje, preklady
dokumentov, atď.)
•

cca 1 500.

x. Zviditeľnenie spolufinancovania z ERF
Na každom dokumente, ktorý bude vypracovaný pre potreby ERF, bude umiestnené logo EU,
podobne ako na každej publikácii, ktorá je financovaná z prostriedkov EÚ, musí byť
umiestnené logo EÚ. Pri každej kultúrnej aktivite, napr. koncertnom vystúpení alebo
podobnom podujatí, bude viditeľné logo EÚ. Vybavenie (prístroje a zariadenia), financované
z ERF, budú taktiež označené logom EÚ.
xi. Komplementarita s podobnými opatreniami financovanými z iných nástrojov
a doplnkovosť k vnútroštátnym opatreniam
Ročný program 2007 dopĺňa národné opatrenia a najmä Koncepciu migračnej politiky. Odbor
zahraničnej pomoci koordinuje, riadi a hodnotí programy zahraničnej pomoci v rámci
pôsobnosti Ministerstva vnútra. Zabezpečuje, že programy zahraničnej pomoci sú
komplementárne, a že nedochádza k duplicite pre rovnaký účel. Vzájomná koordinácia, najmä
s UNHCR, umožňuje predchádzať duplicite aktivít s podobnými subjektmi, napr. ohľadne
právneho poradenstva.

4.2. Opatrenie B): INTEGRÁCIA OSÔB UVEDENÝCH V ČLÁNKU 3 ROZHODNUTIA
2004/904/ES, KTORÝCH POBYT V ČLENSKOM ŠTÁTE JE DLHODOBÝ A STÁLY
i. Požiadavky odôvodňujúce realizáciu opatrenia
Podľa novej „Koncepcie migračnej politiky“ je integrácia osôb, ktorým bol udelený azyl
(ďalej aj „azylanti“), definovaná ako „začlenenie jednotlivca do spoločnosti“. Úspešné
začlenenie a prispôsobenie sa novému životu predpokladá vytvorenie vhodných podmienok
na bývanie, zamestnanie, možností vzdelávania a využívanie zdravotných, sociálnych a iných
služieb poskytovaných štátom. SR začala s realizáciou projektov v oblasti integrácie
financovaných z ERF v roku 2006. Za účelom zabezpečenia kontinuity aktivít je potrebné
pokračovať v začatých opatreniach aj v nasledujúcom roku.
ii. Účel opatrenia
Účelom opatrenia je najmä:
-

podpora cieľovej skupine za účelom integrácie v hostiteľskej krajine;
odstránenie jazykovej bariéry;
podpora pri hľadaní vhodného ubytovania a
podpora a konzultácie pri hľadaní zamestnania, ako aj podpora tejto „znevýhodnenej
skupiny“ na pracovnom trhu.
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iii. Finančný plán
Prostriedky Európskeho fondu pre utečencov
Pridelené štátne finančné prostriedky
Pridelené regionálne finančné prostriedky
Pridelené finančné prostriedky od miestnych
orgánov
Pridelené vnútroštátne finančné prostriedky
Celkové pridelené verejné finančné
prostriedky
Pridelené súkromné finančné prostriedky
Náklady spolu

A
B
C
D

400 353,40 €
133 451,13 €
0,00 €
0,00 €

75,00%
25,00%
0,00%
0,00%

E=B+C+
D
F=A+E

133 451,13 €

25,00%

533 804,53 €

100,00%

G
H=F+G

0,00 €
533 804,53 €

0,00%
100,00%

iv. Časový rozvrh
Začiatok:
Koniec:

december 2007
november 2008

v. Potrebná realizácia opatrení (operatívny prehľad)
Opatrenia sú v súlade s článkom 6 rozhodnutia 2004/904/ES.
Za kľúčové aspekty v oblasti integrácie osôb, ktorým bol pridelený azyl v SR, sa považujú
nasledovné aspekty:
•
•
•

ovládanie jazyka majoritného obyvateľstva,
vhodné dlhodobé ubytovanie,
vhodné zamestnanie.

Podpora pri hľadaní vhodného ubytovania v hostiteľskej krajine
Pre úspešných žiadateľov o azyl je počas 6 mesiacov zabezpečené ubytovanie v tzv.
Integračnom stredisku Zvolen. Po opustení Integračného strediska je potrebné zabezpečiť
podporu pri vyhľadávaní vhodného dlhodobého ubytovania, a to vyhľadaním, priamym
financovaním alebo rekonštrukciou bytov pre cieľovú skupinu v spolupráci s miestnymi
orgánmi.
Materiálna pomoc
Vo väčšine prípadov sú azylanti bez akýchkoľvek materiálnych alebo finančných
prostriedkov. Keďže verejné zbierky nestačia pokryť tieto potreby, je potrebné zabezpečiť
materiálnu pomoc a finančné prostriedky pre azylantov v rámci projektov. V tomto zmysle sú
veľmi potrebné najmä mimovládne organizácie.
Lekárska starostlivosť
V súlade so Zákonom o azyle a o zmenách niektorých zákonov zaplatí Ministerstvo vnútra SR
za urgentnú zdravotnú starostlivosť žiadateľa, ktorý nemá verejné poistenie. Ak sa na základe
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individuálneho zdravotného vyšetrenia žiadateľa zistia zvláštne potreby ohľadne
zdravotníckej starostlivosti, Ministerstvo vnútra pokryje takisto náklady takejto zdravotníckej
starostlivosti v prípadoch, ktoré si zaslúžia zvláštnu pozornosť. Ministerstvo vnútra zabezpečí
adekvátnu zdravotnícku starostlivosť neplnoletým žiadateľom o azyl, ktorí boli obeťami
zneužitia, zanedbania, vykorisťovania, mučenia alebo krutého, nehumánneho a ponižujúceho
zaobchádzania alebo takým, ktoré trpeli následkami ozbrojeného konfliktu. Žiadateľom bude
poskytnutý dokument, potvrdzujúci oprávnenie na poskytnutie zdravotníckej starostlivosti. Je
potrebné poznamenať, že často nastáva situácia, kedy je potrebné poskytnúť zvláštnu
zdravotnícku starostlivosť, ako napr. vakcíny, zvláštnu starostlivosť o tehotné ženy, atď.
Sociálna a psychologická podpora
Pre azylantov v integračnom stredisku je potrebné zabezpečiť sociálne poradenstvo
a podporu, ktorá zahŕňa najmä:
-

poskytnutie základných informácii o sociálnom systéme na Slovensku, oboznámenie
sa so základnými právami a povinnosťami, ktoré sú predpokladom úspešného
zaradenia sa do sociálneho systému v Slovenskej republike,
podporu pri výbere vhodného zamestnania alebo rekvalifikačných kurzov, ktoré by
pomohli cieľovej skupine pri získavaní nového zamestnania,
vytváranie nových pracovných miest.

Výuka slovenského jazyka a podpora v civilnom a kultúrnom živote
Prvoradou podmienkou integrácie cieľovej skupiny je aktívna znalosť slovenského jazyka.
Z tohto dôvodu je jednou z najdôležitejších aktivít v oblasti vzdelávania výuka slovenského
jazyka.
Takisto je veľmi dôležité zabezpečiť aktivity, ktoré beneficientom pomôžu prispôsobiť sa
v sociálno-kulturálnom zmysle a zdieľať hodnoty, garantované v Charte základných práv
Európskej únie, ako aj aktivity zamerané na podporu dlhodobej účasti na civilnom
a kultúrnom živote, ako napr. multikulturálne večery (oboznamovanie sa s rozličnými
zvykmi, obyčajami, tradíciami), športové podujatia (populárne futbalové dni), folklórne
podujatia s tancom a hudbou. Sociálni pracovníci by mali cieľovú skupinu oboznamovať
s tradíciami hostiteľskej krajiny rešpektujúc ich kultúrnu identitu.

Opatrenia zamerané na vzdelávanie, odbornú prípravu a integráciu na trhu práce
Cudzinec, ktorému bol poskytnutý azyl, alebo osoba s uznanou formou doplnkovej ochrany,
sa nachádzajú v novom prostredí, a preto sú oproti domácemu obyvateľstvu značne
znevýhodnení. Z tohto dôvodu je potrebné im v rámci integrácie pomôcť získať prostriedky
na vlastnú obživu, aby neboli závislí od štátnej podpory.
Sociálni pracovníci v azylových zariadeniach poskytnú v spolupráci s Ministerstvom práce,
sociálnych vecí a rodiny a miestnymi orgánmi informácie, odbornú prípravu a semináre
ohľadne situácie v hostiteľskej krajine, najmä čo sa týka situácie na trhu práce, podmienok
prístupu na trh práce SR a pracovných príležitostí.
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vi. Cieľové skupiny
Osoby definované podľa článku 3 rozhodnutia Rady 2004/904/ES o ERF, ktorých pobyt na
území členského štátu je dlhodobý a/alebo stály:
1. každý štátny príslušník tretej krajiny alebo osoba bez štátnej príslušnosti, ktorí majú
právne postavenie definované Ženevským dohovorom z 28. júla 1951 vzťahujúcim sa
na utečencov a jeho protokolom z roku 1967, a ktorí majú povolený pobyt ako
utečenci v jednom z členských štátov
2. každý štátny príslušník tretej krajiny alebo osoba bez štátnej príslušnosti, ktorí
požívajú subsidiárnu formu ochrany v zmysle smernice Rady 2004/83/ES z 29. apríla
2004 o minimálnych štandardoch pre kvalifikáciu a uznanie príslušníkov tretích krajín
alebo osôb bez štátnej príslušnosti za utečencov alebo za osoby, ktoré potrebujú
medzinárodnú ochranu a obsah poskytovanej ochrany
3. každý príslušník tretej krajiny alebo osoba bez štátnej príslušnosti, ktorí požívajú
dočasnú ochranu v zmysle smernice 2001/55/ES
vii. Príjemcovia grantov
-

občianske združenia
komunitné iniciatívy
nadácie
odborové organizácie
miestne a regionálne samosprávy a nimi zriadené organizácie
organizácie štátnej správy
vzdelávacie inštitúcie
vedecké a výskumné organizácie a združenia
iné organizácie neziskového charakteru

viii. Zúčastnené vnútroštátne orgány
Nevzťahuje sa
ix. Kvantitatívne určené očakávané výsledky
Od roku 1992 do septembra roku 2006 bolo udelených 593 azylov. Štatistické údaje budú od
januára 2007 obsahovať aj informácie o osobách s udelenou formou doplnkovej ochrany.
Tohto času je zložité predpovedať, o aký počet osôb pôjde, nakoľko SR začne s udeľovaním
doplnkovej ochrany až po transpozícii tzv. kvalifikačnej smernice.
Podpora pri hľadaní vhodného ubytovania v hostiteľskej krajine:
•
•
•

pre cca 100 osôb (predpokladaný počet osôb, ktorým bude udelená doplnková
ochrana);
zabezpečenie ubytovania pre cca. 20 osôb s udeleným azylom pre trvalý pobyt;
komunikácia s miestnymi orgánmi ohľadne možností ubytovania pre 20 osôb (počet
závisí od počtu udelených azylov a od miestnej lokality/regiónu/okresu).
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Materiálna podpora:
•
•

pre cca 150 osôb cieľovej skupiny (prostriedky na živobytie - peňažná hodnota
priamej podpory: potravinová pomoc, šatstvo, ubytovanie, atď.);
jednorazová finančná pomoc vo výške 1000,- SKK + základný balík životných potrieb
vo cene 4500,- SKK

Lekárska starostlivosť:
•
•

cca 150 osôb;
cca 30 osôb, vyžadujúcich zvláštnu lekársku pozornosť.

Sociálna a psychologická podpora:
•

dĺžka kontaktu sociálnych pracovníkov s príjemcami cieľových skupín: každý deň –
24 hodín

•

zabezpečenie dielní pre tréning zvláštnych zručností pre cca 40 osôb v ubytovacom
zariadení.

Výuka slovenského jazyka a podpora v civilnom a kultúrnom živote:
•

•

jazykový tréning sa bude konať min. 3-krát do týždňa po dve hodiny. Očakávaný
výsledok je znateľné zlepšenie komunikačných zručností utečencov v slovenskom
jazyku, ktoré napomôžu integrácii do slovenskej spoločnosti a na trhu práce (napr.
zvýšený počet zamestnaných utečencov).
organizácia kultúrnych a športových podujatí (min. 3-krát za rok) v spolupráci s
miestnymi obyvateľmi a orgánmi.

Opatrenia zamerané na vzdelávanie, odbornú prípravu a integráciu na trhu práce
•

rekvalifikačné kurzy, komunikácia s potenciálnymi zamestnávateľmi (kvantifikácia
závisí na zručnostiach, záujmoch, preferenciách, dosiahnutej kvalifikácii a kultúre
utečencov a na miestnej lokalite, očakávaná potreba je cca 200 hodín zvláštnych
rekvalifikačných kurzov).

•

počet príjemcov produktov vytvorených projektom (informačné zdroje, preklady
dokumentov atď.): cca 1000 letákov a informačných materiálov.

x. Zviditeľnenie spolufinancovania z ERF
Na každom dokumente, ktorý bude vypracovaný pre potreby ERF, bude umiestnené logo EÚ,
tak isto ako na každej publikácii, ktorá je financovaná z prostriedkov EÚ, musí byť
umiestnené jej logo. Pri každej kultúrnej aktivite bude zviditeľnené logo EÚ. Všetky
zariadenia financované z ERF musia byť rovnako označené logom EÚ.
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xi. Komplementarita s podobnými opatreniami financovanými z iných nástrojov
a doplnkovosť k vnútroštátnym opatreniam
Migračný úrad je zodpovedný za implementáciu azylovej politiky (prijímanie žiadateľov
o azyl požadujúcich určitú formu medzinárodnej ochrany, ako aj ich integrácia). Aktivity
vykonávané na poli integrácie sú aktuálne pokryté aj v rámci projektov ERF (v súlade
s ročnými plánmi 2005 a 2006). Zabránenie prekrývania aktivít s podobným zameraním, napr.
EQUAL, sa zabezpečuje vzájomnou koordináciou najmä s Ministerstvom práce, sociálnych
vecí a rodiny SR ako zodpovedným orgánom pre program EQUAL.
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4.3. Opatrenie C): DOBROVOĽNÉ NÁVRATY osôb uvedených v článku 3 rozhodnutia
Rady 2004/904/ES za predpokladu, že nezískali novú štátnu príslušnosť a neopustili územie
členského štátu
i. Požiadavky odôvodňujúce realizáciu opatrenia
V nadväznosti na požiadavky odôvodňujúce realizáciu opatrenia, stanovené v Návrhu
ročného programu ERF 2005 a 2006, zohľadňujúc potrebu zabezpečiť informačné
a poradenské služby o dobrovoľnom návrate, ktoré poskytnú informácie o situácii v krajine
alebo regióne pôvodu alebo predchádzajúceho bydliska, ako aj aktivity, ktoré napomôžu
organizácii a realizácii národných programov dobrovoľných návratov osôb cieľovej skupiny
do krajiny alebo regiónu pôvodu alebo predchádzajúceho bydliska, za predpokladu, že
nezískali nové štátne občianstvo a neopustili územie členského štátu, je pokračovanie v
programe prínosom pre SR ako členský štát EÚ. Napriek skutočnosti, že počet žiadostí
o azyl v roku 2005 a 2006 oproti minulým rokom výrazne klesol (viď tabuľka), je dobrovoľný
návrat najmä neúspešných žiadateľov o azyl jednou z priorít migračnej politiky SR
Žiadatelia o azyl a I. stupeň rozhodnutia za obdobie 1992 - september 2006
Žiadatelia Udelený

Neudelený

Zastavené

Udelené

o azyl

azyl

azyl

konanie

štátne
občianstvo

31.12.1992

87

56

0

0

0

31.12.1993

96

39

20

25

0

31.12.1994

140

55

32

65

0

31.12.1995

359

68

57

190

0

31.12.1996

415

129

62

193

4

31.12.1997

645

65

84

539

14

31.12.1998

506

49

36

224

22

31.12.1999

1320

27

176

1034

2

31.12.2000

1556

11

123

1366

0

31.12.2001

8151

18

130

6154

11

31.12.2002

9743

20

309

8053

59

31.12.2003

10358

11

531

10656

42

31.12.2004

11395

15

1592

11782

21

31.12.2005

3549

25

827

2930

2

9/2006

1929

5

663

1412

1

SPOLU

50249

593

4642

44623

178

ROK

Dôležitým predpokladom je tiež zabezpečiť individuálny prístup ku každej osobe cieľovej
skupiny so zvláštnou pozornosťou k zraniteľným skupinám (maloletí bez sprievodu atď.).
Rovnako je dôležité zabezpečiť adekvátny prístup cieľovej skupiny k informáciám ohľadne
možnosti dobrovoľného návratu a začlenenia sa do spoločnosti v cieľovej krajine, či už
formou plagátov, letákov, osobných kontaktov s kompetentnými úradníkmi s prihliadnutím na
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jazykovú bariéru, alebo prostredníctvom voľného prístupu na internet a celodennou
prevádzkou bezplatnej telefonickej linky.
Všetky tieto aktivity by mali prispieť k slobodnému rozhodnutiu cieľovej skupiny v rámci
možných spôsobov riešenia jej situácie v SR. Čo sa týka zabezpečenia finančného príspevku
cieľovej skupine po realizácii dobrovoľného návratu, tento slúži na uľahčenie jej situácie
bezprostredne po návrate.
ii. Účel opatrenia
Účelom tohto opatrenia je realizácia programu dobrovoľných návratov – cieľovej skupiny
definovanej v rozhodnutí Rady. Táto aktivita zahŕňa informovanie cieľovej skupiny o
programe, návratové poradenstvo (vrátane informácií o situácii v krajine, do ktorej bude
dobrovoľný návrat uskutočnený), organizáciu a uskutočňovanie návratov do krajiny alebo
regiónu pôvodu alebo predchádzajúceho bydliska. Súčasťou dobrovoľného návratu by mal
byť aj jednorazový príspevok pre každú osobu cieľovej skupiny dobrovoľne navrátenú do
krajiny alebo regiónu pôvodu alebo predchádzajúceho bydliska, ktorým sa podporí stálosť
návratu.
iii. Finančný plán
Prostriedky Európskeho fondu pre utečencov
Pridelené štátne finančné prostriedky
Pridelené regionálne finančné prostriedky
Pridelené finančné prostriedky od miestnych
orgánov
Pridelené vnútroštátne finančné prostriedky
Celkové pridelené verejné finančné
prostriedky
Pridelené súkromné finančné prostriedky
Náklady spolu

A
B
C
D

123 250,00 €
41 083,33 €
0,00 €
0,00 €

75,00%
25,00%
0,00%
0,00%

E=B+C+D
F=A+E

41 083,33 €
164 333,33 €

25,00%
100,00%

G
H=F+G

0,00 €
164 333,33 €

0,00%
100,00%

iv. Časový rozvrh
Začiatok:
Koniec:

december 2007
november 2008

v. Potrebná realizácia opatrení (operatívny prehľad)
Navrhované opatrenia sú v súlade s článkom 7 rozhodnutia Rady č. 2004/904/ES:
Informačné a poradenské služby týkajúce sa iniciatív alebo programov dobrovoľného návratu
Poskytovanie informácií a poradenstva cieľovej skupine o možnostiach dobrovoľného návratu
do krajiny alebo regiónu pôvodu alebo predchádzajúceho bydliska, a to formou letákov,
brožúr a osobných pohovorov. Tieto aktivity budú vykonávané prostredníctvom vybraného
príjemcu grantu.
Pravidelné návštevy zástupcov príslušnej partnerskej organizácie v miestach plnenia zmluvy
(v azylových zariadeniach, v detenčných centrách, v niektorých prípadoch aj na iných
miestach pobytu cieľovej skupiny) s cieľom zapojenia cieľovej skupiny do programu
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dobrovoľných návratov a tiež osobného kontaktu s cieľovou skupinou (príležitosť na diskusie,
konzultácie).
Dôležitou súčasťou týchto aktivít je zabezpečenie tlmočenia zo strany príjemcu grantu.
Poskytovanie informácií o situácii v krajine alebo regióne pôvodu alebo predchádzajúceho
bydliska
Poskytovanie základných informácií o aktuálnej situácii v krajine pôvodu alebo v krajine, do
ktorej bude dobrovoľný návrat uskutočnený, potenciálnemu záujemcovi o dobrovoľný návrat,
a to prostredníctvom partnerskej organizácie. Na tieto účely je možné využívať informácie
o krajinách pôvodu uverejnené na internete, v novinách, informácie od partnerských
organizácií v krajinách pôvodu, od ambasád jednotlivých krajín pôvodu a z Ministerstva
zahraničných vecí SR.
Všeobecný alebo odborný výcvik a pomoc s reintegrácou
V tejto fáze je možné zamerať sa na aktivity v podobe poskytovania teoretických znalostí,
informácií ohľadom reintegrácie potenciálneho záujemcu o dobrovoľný návrat v jeho/jej
krajine pôvodu, a to prostredníctvom partnerskej organizácie.
Činnosti uľahčujúce organizáciu a vykonanie národných programov dobrovoľného návratu:
Praktická podpora a realizácia dobrovoľných návratov cieľovej skupiny do krajiny alebo
regiónu pôvodu alebo predchádzajúceho bydliska, vrátane kúpy jednosmerného cestovného
lístka do finálnej destinácie, podpora pri zabezpečovaní cestovných dokladov, sprievod na
miesto odchodu (napr. letisko) a podobne. V prípade maloletých bez sprievodu sprevádzanie
počas dobrovoľného návratu do finálnej destinácie.
Zabezpečenie ubytovania a s tým súvisiace výdavky (napr. stravné, lekárska starostlivosť,
doprava) potenciálnym navrátilcom – cca 50-100 osôb (počet zhodný s predpokladaným
počtom dobrovoľne navrátených osôb).
Pohovor po návrate
Predpokladá sa, že SR zabezpečí monitoring po návrate cieľovej skupiny v krajine jej pôvodu
alebo v inej destinácii.
vi. Cieľové skupiny
Osoby definované v článku 3 rozhodnutia Rady č. 2004/904/ES za predpokladu, že nezískali
novú štátnu príslušnosť (naturalizované osoby) a neopustili územie členského štátu. Cieľovou
osobou je:
1. každý štátny príslušník tretej krajiny alebo osoba bez štátnej príslušnosti, ktorí majú
právne postavenie definované Ženevským dohovorom z 28. júla 1951 vzťahujúcim sa
na utečencov a jeho protokolom z roku 1967, a ktorí majú povolený pobyt ako
utečenci v jednom z členských štátov;
2. každý štátny príslušník tretej krajiny alebo osoba bez štátnej príslušnosti, ktorí
požívajú subsidiárnu formu ochrany v zmysle smernice Rady 2004/83/ES z 29. apríla
2004 o minimálnych štandardoch pre kvalifikáciu a uznanie príslušníkov tretích krajín
alebo osôb bez štátnej príslušnosti za utečencov alebo za osoby, ktoré potrebujú
medzinárodnú ochranu a obsah poskytovanej ochrany;
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3. každý príslušník tretej krajiny alebo osoba bez štátnej príslušnosti, ktorí požiadali o
jednu formu ochrany opísanej v bodoch 1 a 2;
4. každý príslušník tretej krajiny alebo osoba bez štátnej príslušnosti, ktorí požívajú
dočasnú ochranu v zmysle smernice 2001/55/ES.
vii. Príjemcovia grantov
-

občianske združenia
komunitné iniciatívy
nadácie
odborové organizácie
miestne a regionálne samosprávy a nimi zriadené organizácie
organizácie štátnej správy
vzdelávacie inštitúcie
vedecké a výskumné organizácie a združenia
iné organizácie neziskového charakteru.

viii. Zúčastnené vnútroštátne orgány
Nevzťahuje sa
ix. Kvantitatívne určené očakávané výsledky
Počet príjemcov informácií a poradenských služieb týkajúcich sa iniciatív alebo programov
návratu
•

cca 1500 osôb

Počet osôb, ktoré sa nevrátili, ale je im poskytovaná podpora v súvislosti s návratom
•

cca 1400 až 1450 osôb – netýka sa to však finančných príspevkov určených na
reintegráciu, ale podpory v súvislosti s poskytovaním informácií, poradenstva atď.

Poskytovanie informácii o rôznych aspektoch návratu, vrátane administratívnej a politickej
situácie v krajine pôvodu, pracovných príležitostiach, vlastníckych práv a iných právnych
záležitostí
•

cca 1500 osôb

Doba kontaktu medzi poradcami a príjemcami z cieľových skupín
•

pravidelné návštevy zástupcov vybranej partnerskej organizácie na mieste plnenia
zmluvy cca 1- až 2-krát za 2 týždne, alebo podľa potreby

Počet užívateľov produktov vytvorených projektom (informácie o situácii v krajine pôvodu
alebo predchádzajúceho bydliska)
•

cca 1500 osôb

Počet príjemcov celodenne poskytovaného informačného poradenstva pre cieľovú skupinu o
možnostiach riešenia ich situácie v členských štátoch (SR) + informácií týkajúcich sa
jednotlivých prípadov osôb prostredníctvom telefonickej linky
•

cca 150 osôb

Všeobecná alebo odborná príprava a podpora pri reintegrácii
•

cca 150 osôb
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Počet jednotlivcov (expertov, majiteľov alebo nájomcov domov a bytov, členov rodiny), ktorí
sa vrátia do svojej domovskej krajiny
•

cca 50 to 100 osôb

Hodnota finančnej podpory pre navrátilcov
•

cca 100 - 200 USD na osobu v podobe prideleného finančného príspevku – potenciálni
navrátilci dostanú tento príspevok až tesne pred odchodom na účely kúpy cestovných
lístkov v krajine pôvodu, stravy atď.

Podniknutie opatrení zameraných na uľahčenie organizácie a realizácie národných programov
dobrovoľných návratov
•

zabezpečenie ubytovania a súvisiacich výdavkov (napr. stravy, lekárskej starostlivosti,
dopravy) pre potenciálnych navrátilcov – cca 50 až 100 osôb (počet zhodný s
predpokladaným počtom dobrovoľne navrátených osôb)

x. Zviditeľnenie spolufinancovania z ERF
Stratégia propagácie a zviditeľnenia príjemcov grantu bude hodnotená vo výberovom procese
žiadostí o grant. Mechanizmus a podmienky zviditeľnenia a propagácie budú zapracované do
grantovej zmluvy v časti 8 Viacročného programu ERF 2005 - 2007. Aktivity príjemcov
grantu pre tento účel budú predmetom monitorovania v priebehu implementácie projektu.
Na každom dokumente, publikácii alebo informačnom materiáli, ktorých výroba bude
spolufinancovaná z prostriedkov EÚ, bude umiestnené logo EÚ a informácia o financovaní
z prostriedkov ERF. Rovnako pri kultúrnych, športových alebo vzdelávacích aktivitách
projektu bude na viditeľnom mieste umiestnené logo EÚ. Logo EÚ a zmienka o zdrojoch
bude umiestnená aj na každé zariadenie a budovu zakúpenú pre projekt, príp. rekonštruovanú
z prostriedkov projektu.
xi. Komplementarita s podobnými opatreniami financovanými z iných nástrojov
a doplnkovosť k vnútroštátnym opatreniam
V prípadoch, kedy nie je zabezpečený výkon dobrovoľných návratov z prostriedkov ERF,
Ministerstvo vnútra SR uskutočňuje návratové poradenstvo a realizuje dobrovoľné návraty na
základe zmluvy s IOM z vlastných finančných prostriedkov. Rozsah zmluvných služieb zo
strany IOM je síce užší, ale umožňuje pokračovanie v aktivitách dobrovoľných návratov.
Keďže sú do tohto procesu zapojené útvary ministerstva zodpovedné za azylovú a migračnú
politiku Slovenska, národné zdroje a zdroje zahraničnej pomoci nie sú duplicitné.
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5. TECHNICKÁ A ADMINISTRATÍVNA POMOC
i. Požiadavky odôvodňujúce využívanie technickej a administratívnej pomoci (TAP)
Ministerstvo vnútra SR ako zodpovedný orgán ERF pokračuje a nadväzuje na úlohy
definované v ročnom programe 2005 a 2006. Tieto vyplývajú najmä zo zmien vo výbere
a hodnotení podporených projektov, na ktoré boli v prvej fáze činnosti fondu aplikované
postupy zákona o verejnom obstarávaní, na výberové a hodnotiace postupy grantovej
schémy. Celý proces bude rozpracovaný do konkrétnych dokumentov, ktoré majú spravidla
charakter interných predpisov ministerstva.
Pri spracovaní manuálov a postupov ministerstvo využíva externých konzultantov, ktorí majú
skúsenosti s riadením štrukturálnych fondov. V programovom roku 2007 plánuje zodpovedný
orgán fondu zlepšiť informovanosť verejnosti o činnosti fondu kampaňami, ktoré na jednej
strane zvýšia povedomie a prehľadnosť, vytvoria obraz o príslušnej pomoci, a na strane druhej
pritiahnu väčšie množstvo žiadateľov o grant a v konečnom dôsledku zvýšia absorpčnú
kapacitu Slovenska pri čerpaní prostriedkov EÚ. Našou snahou je zapojiť do plánovaných
aktivít miestnu samosprávu. Aj naďalej pretrváva potreba zamestnať interných zamestnancov
do dočasnej štátnej služby na zabezpečenie úloh detailne popísaných v ročnom programe
2005 a 2006. Pre väčšie projekty, podporené zo zdrojov fondu, predpokladáme zabezpečiť
externý audit.
ii. Účel technickej a administratívnej pomoci (článok 18 rozhodnutia Rady 2004/904/ES)
Účelom použitia prostriedkov technickej a administratívnej pomoci sú činnosti súvisiace
s prípravou ročného programu 2007, s hodnotením a výberom projektov predložených do
verejnej výzvy, monitorovaním a externým hodnotením implementovaných projektov.
Zviditeľnenie a publicita fondu sa dosiahne prostredníctvom informačných kampaní. Pre tento
účel zodpovedný orgán vypracuje interný predpis „Plán publicity Európskeho fondu pre
utečencov pre rok 2007“. Časť výdavkov technickej a administratívnej pomoci zodpovedného
orgánu súvisí s operačnými výdavkami, ako napr. publikovanie výziev a preklady pre potreby
Komisie. Z dôvodu efektívnosti riadiacich mechanizmov a dodržania pravidiel správneho
finančného riadenia fondu sú interné postupy optimalizované a aktualizované s prispením
externých konzultantov.
iii. Finančný plán
Prostriedky Európskeho fondu pre utečencov
Pridelené štátne finančné prostriedky
Pridelené regionálne finančné prostriedky
Pridelené finančné prostriedky od miestnych
orgánov
Pridelené vnútroštátne finančné prostriedky
Celkové pridelené verejné finančné
prostriedky
Pridelené súkromné finančné prostriedky
Náklady spolu

A
B
C
D

100 000,85 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

100,00%
0,00%
0,00%
0,00%

E=B+C+D
F=A+E

0,00 €
100 000,85 €

0,00%
0,00%

G
H=F+G

0,00 €
100 000,85 €

0,00%
100,00%
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iv. Časový rozvrh
Začiatok:
Koniec:

február 2007
december 2008

v. Potrebná realizácia opatrení (operatívny prehľad)
Opatrenia pre technickú a administratívnu pomoc pre prípravu, monitorovanie a hodnotenie
opatrení programu, napr.:
A. Náklady súvisiace s prípravou, výberom, hodnotením a dohľadom nad operáciami
spolufinancovanými z ERF:
•
•
•
•
•
•
•

publikovanie výzvy
hodnotenie a výber žiadostí o grant
diskusie a stretnutia so žiadateľmi o grant a príjemcami grantu
preklady
externé hodnotenie
činnosti riadiaceho výboru
vzdelávacie a školiace aktivity

B. Informačné akcie a náklady súvisiace so zviditeľnením spolufinancovania z ERF:
•
•
•

prednášky 1 (semináre alebo konferencie o európskych fondoch)
rozhovory v rozhlase
Svetový deň utečencov 2

C. Výdavky súvisiace s odmeňovaním, vrátane príspevkov na sociálne poistenie:
•

výdavky pre stálych úradníkov dočasne poverených na základe úradného rozhodnutia
relevantného verejného orgánu, ktorí sú poverení vykonávaním úloh ako príprava,
výber, hodnotenie a činnosti vyplývajúce z opatrenia spolufinancovaného ERF
a auditom a kontrolami na mieste a previerkami projektov
¾ štátni zamestnanci alebo iní verejní úradníci, poverení úradným rozhodnutím
relevatného orgánu a poverení implementáciou projektu;
¾ iní zamestnanci zamestnaní výlučne pre účely implementácie projektu;
• výdavky pre dočasných zástupcov alebo zamestnancov súkromného sektora, ktorí sú
zamestnaní výlučne na účel vykonávania úloh ako príprava, výber, hodnotenie
a činnosti vyplývajúce z opatrenia spolufinancovaného ERF a auditom a kontrolami na
mieste a previerkami projektov
• externí konzultanti na dohodu o vykonaní práce

1

Zodpovedný orgán zabezpečí spoluprácu s organizáciami, ktoré organizujú prednášky, semináre alebo
konferencie o európskych fondoch. Účelom spolupráce je šírenie informácií o podujatiach/opatreniach,
konajúcich sa v oblasti ERF. Zástupca zodpovedného orgánu sa zúčastní takéhoto podujatia a bude informovať o
implementácii ERF. Informácie budú závisieť od typu a charakteru podujatia a budú naňho zamerané.
2
Zodpovedný orgán v spolupráci s Migračným úradom pripraví v azylových zariadeniach program, ktorý bude
realizovaný počas Svetového dňa utečencov (20. jún). Účelom je pritiahnuť pozornosť verejnosti na problémy
utečencov a podnietiť záujem o aktivity realizované po záštitou ERF.
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vi. Verejné obstarávanie
Externé hodnotenie, audit, preklady a nákup zariadenia je zabezpečený v súlade so Zákonom
č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 25/2006 Z.z.,
ktorý je plne kompatibilný s legislatívou EÚ v tejto oblasti.
vii. Zúčastnené vnútroštátne orgány
Nevzťahuje sa
viii. Kvantitatívne určené očakávané výsledky
Kvantitatívne zlepšenie v implementácii ERF je výsledkom zriadenia a činnosti riadiaceho
výboru a jeho aktivít vykonávaných externými konzultantmi, ako aj nižšie uvedených aktivít.
Predpokladané výsledky by mali byť nasledovné:
A. Náklady súvisiace s prípravou, výberom, hodnotením a dohľadom nad operáciami
spolufinancovanými z ERF:
•
•
•
•
•
•
•
•

uverejnenie 1 výzvy – máj/jún 2007
hodnotenie a výber žiadostí o grant – organizácia jedného 4-dňového hodnotiaceho
procesu a jednodňovej výberovej komisie, ako aj výdavky na stretnutia pred
septembrom – novembrom 2007
organizácia 6 diskusií a stretnutí so žiadateľmi o grant
organizácia 6 diskusií a stretnutí s príjemcami grantu
preklady – ročný program 2007, správa o pokroku, podporná dokumentácia súvisiaca s
riadiacim a kontrolným systémom ERF - 100 normostrán
externé hodnotenie cca 5 vybraných projektov
aktivity riadiaceho výboru – výdavky na stretnutia 8-krát za rok
vzdelávacie a školiace aktivity – 1 seminár týkajúci sa projektového cyklu pre 10 osôb
zapojených do systému riadenia a kontroly ERF, 1 seminár o predbežnej finančnej
kontrole pre 5 osôb (zodpovedný orgán, platobná jednotka), seminár o programovaní a
implementácii programov zahraničnej pomoci pre 5 osôb zapojených do systému
riadenia a kontroly ERF.

B. Informačné akcie a náklady spojené so zviditeľnením spolufinancovania z ERF:
•
•
•

účasť dvoch delegátov zodpovedného orgánu na dvoch prednáškach (semináre alebo
konferencie o európskych fondoch)
3 informačné rozhovory v rozhlase o ERF
1 informačná kampaň o akciách ERF počas Svetového dňa utečencov (30.jún)

C. Výdavky spojené s odmeňovaním, vrátane príspevkov na sociálne poistenie:
•

výdavky pre stálych úradníkov dočasne poverených na základe úradného rozhodnutia
relevantného verejného orgánu, ktorí sú poverení vykonávaním úloh ako príprava,
výber, hodnotenie a činnosti vyplývajúce z opatrenia spolufinancovaného ERF
a auditom a kontrolami na mieste a previerkami projektov – kvalitnejšie a rýchlejšie
uskutočnenie hodnotenia, výberového procesu, kvalitnejšie a rýchlejšie spracovanie
žiadostí o platbu, zvýšené a kvalitnejšie monitorovanie projektov a programu ako
takého, lepšie šírenie informácií, zlepšenie pracovnej komunikácie s Európskou
komisiou;
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•

•

odmeny pre zamestnancov Ministerstva vnútra SR (1 administratívna kontrola žiadostí
o grant– 1 osoba; 9 formálnych kontrol žiadostí o platbu – 1 osoba; 9 predbežných
finančných kontrol – 1 osoba; administratívna pomoc so stretnutiami – 1 osoba /20
stretnutí; metodické predpisy a poradenstvo pre zamestnancov ministerstva a
príjemcov grantov – 1 osoba/10-krát) - kvalitnejšie a rýchlejšie uskutočnenie
hodnotenia a výberového procesu, lepšie znalosti mimovládnych organizácií o fonde,
lepšie a rýchlejšie riešenie problémov počas implementácie projektu;
externí konzultanti na dohodu o vykonaní práce (príprava výzvy – 1 osoba; 1 príprava
pre hodnotiteľov – 1 osoba /1 deň; aktualizácia dokumentácie ERF – 1 osoba; výber
projektov – 5 osôb; 1 školenie pre príjemcov grantov – 1 osoba; 9 formálnych kontrol
žiadostí o platbu – 1 osoba; 9 predbežných finančných kontrol – 2 osoby;) kvalitnejšie a rýchlejšie uskutočnenie výziev, kvalitnejšie poznatky o implementácii
ERF pre zamestnancov ministerstva a mimovládnych organizácií, pohotovejšia a
rýchlejšia aktualizácia interných dokumentov.

ix. Zviditeľnenie spolufinancovania z ERF
Financovanie z ERF bude zviditeľnené pri každej činnosti spojenej s opatreniami
financovanými v rámci programu v súlade s časťou 8 Viacročného programu ERF 2005-2007.
x. Komplementarita s podobnými opatreniami financovanými z iných nástrojov
a doplnkovosť k vnútroštátnym opatreniam
Odbor zahraničnej pomoci koordinuje, riadi, monitoruje a hodnotí programy zahraničnej
pomoci v pôsobnosti Ministerstva vnútra. Vzhľadom na vecnú príslušnosť zabezpečuje, že
programy zahraničnej pomoci sú navzájom komplementárne a že nedôjde ku prekrývaniu
a zdvojeniu pomoci pre ten istý účel. Riaditeľ odboru je riadiacim programovým
pracovníkom programu Phare/PF; odbor koordinuje programovanie a implementáciu
Nórskeho finančného mechanizmu, programy bilaterálnej spolupráce a určený zamestnanec
odboru sa zúčastňuje na koordinačných a monitorovacích stretnutiach pre štrukturálne fondy.
Koordinačný útvar fondu zabezpečuje, že členovia výberovej komisie žiadostí o grant sú
delegovaní z príslušných orgánov štátnej správy, neziskového sektora a miestnej samosprávy.
V komisii sú nominovaní členovia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré je
riadiacim orgánom pre program Equal, ako aj z Ministerstva kultúry, ktoré je zodpovedné za
vyhlasovanie národných grantových výziev na podporu kultúr národnostných menšín a
znevýhodnených skupín obyvateľov. Súčasťou výberovej komisie bude aj zástupca UNHCR.
6.

ORIENTAČNÝ FINANČNÝPLÁN NA PROGRAMOVÝ ROK 2007

Prostriedky Európskeho fondu pre utečencov
Pridelené štátne finančné prostriedky
Pridelené regionálne finanačné prostriedky
Pridelené finančné prostriedky od miestnych
orgánov
Pridelené vnútroštátne finančné prostriedky

3

A
B
C
D
E=B+C+D

1 630 673,76 €
510 224,30 €
0,00 €
0,00 €

76,17% 3
23,83%
0,00%
0,00%

510 224,30 €

23,83%

Tento údaj zahŕňa technickú a administratívnu pomoc ERF.
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Celkové pridelené verejné finančné
prostriedky
Pridelené súkromné finančné prostriedky
Náklady spolu

F=A+E

2 140 898,06 €

100,00%

G
H=F+G

0,00 €
2 140 898,06 €

0,00%
100,00%
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