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1

ÚVOD

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „MV SR“) ako Zodpovedný orgán
pre Európsky fond pre návrat (ďalej len „RF“) v súlade s čl. 27 Rozhodnutia Európskeho
parlamentu a Rady č. 575/2007/ES z 23. mája 2007 o zriadení Európskeho fondu pre návrat
na obdobie rokov 2008 – 2013 ako súčasť všeobecného programu Solidarita a riadenie
migračných tokov, čl. 7 a 9 Rozhodnutia Komisie č 2008/458/ES z 5. marca 2008, ktorým sa
ustanovujú pravidlá vykonávania rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady
č. 575/2007/ES, pokiaľ ide o riadiace a kontrolné systémy členských štátov, pravidlá
administratívneho a finančného riadenia a oprávnenosť výdavkov na projekty
spolufinancované týmto fondom v znení neskorších predpisov a schváleným systémom
riadenia a kontroly RF v Slovenskej republike1 vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadosti
o grant č. SK 2013 RF.
V rámci výzvy SK 2013 RF môžu žiadatelia o grant (ďalej len „žiadateľ“) predkladať žiadosti
o grant z prostriedkov RF a štátneho rozpočtu SR v súlade s operačným cieľom 5 schváleného
Viacročného programu Európskeho fondu pre návrat na obdobie rokov 2008 až 2013
a s akciou 5 Ročného programu Európskeho fondu pre návrat 2013. Žiadosť o grant, ktorého
aktivity nebudú v súlade s uvedeným cieľom a dokumentmi, resp. bude zameraná na iné
cieľové skupiny ako je uvedené vo výzve, nemôže byť podporená.
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OPERAČNÝ CIEĽ VÝZVY SK 2013 RF

Strategickým cieľom RF je zlepšenie riadenia návratov vo všetkých aspektoch
prostredníctvom využívania koncepcie integrovaného riadenia a zabezpečením akcií,
ktoré sledujú ciele Európskej únie v rámci zásady solidarity. V súlade so strategickým
cieľom RF je výzva zameraná na projekty riadenia návratov, ktoré dopĺňajú činnosti a úsilie
vynakladané Ministerstvom vnútra SR v tejto oblasti a pomáhajú realizovať priority
migračnej politiky Slovenskej republiky.
Priorita
4
Podpora
na
uplatňovanie
noriem
EÚ
a osvedčených
postupov
pri riadení návratov
Operačný cieľ 5
Zabezpečenie opatrení na uspokojovanie osobitných potrieb štátnych príslušníkov tretích krajín,
osobitne príslušníkov zraniteľných skupín, umiestnených v útvaroch policajného zaistenia pre
cudzincov pred a počas ich návratu
Akcia 5

3

Opatrenia na zabezpečenie osobitných potrieb štátnych príslušníkov tretích krajín
umiestnených v útvaroch policajného zaistenia pre cudzincov

OPRÁVNENÉ AKCIE

Výzva je realizovaná prostredníctvom jednej Priority, jedného Operačného cieľa a jednej oprávnenej
Akcie.

Priorita 4, Operačný cieľ 5
Akcia 5 Opatrenia na zabezpečenie osobitných potrieb štátnych príslušníkov tretích krajín
umiestnených v útvaroch policajného zaistenia pre cudzincov
Prioritou SR je zabezpečiť primeranú starostlivosť a primerané podmienky pre štátnych
príslušníkov tretích krajín počas ich umiestnenia v útvaroch policajného zaistenia pre
cudzincov a účinne napĺňať spoločné štandardy a normy EÚ.
1

Rozhodnutie Komisie č. C(2009)1604 z 12. marca 2009
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Na základe uvedeného je potrebné zabezpečiť plnenie požiadaviek a potrieb štátnych
príslušníkov tretích krajín umiestnených v útvaroch policajného zaistenia pre cudzincov
(ďalej len „UPZC“), ktoré vyplývajú z ich právneho postavenia, pričom špeciálna pozornosť
sa venuje zraniteľným skupinám osôb v zmysle definície smernice Európskeho parlamentu a
Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 20082 . V prípade uvedenej kategórie osôb musí byť
zabezpečený osobitný prístup zo strany kvalifikovaných odborníkov. Tieto potreby a
požiadavky sa zabezpečia prostredníctvom právneho poradenstva a právnej pomoci.
Na základe poznatkov z praxe právne poradenstvo a právna pomoc významnou mierou
prispievajú k uľahčeniu a zefektívneniu výkonu nútených návratov prostredníctvom
adresného zabezpečovania potrebných právnych úkonov nevyhnutných na ich úspešnú
realizáciu.
Typy podporovaných aktivít:
 poskytovanie právneho poradenstva štátnym príslušníkom tretích krajín
umiestneným v UPZC,
 poskytovanie právnej pomoci štátnym príslušníkom tretích krajín umiestneným
v UPZC.

4

CIEĽOVÁ SKUPINA

Celkový plánovaný počet členov cieľovej skupiny závisí od aktuálneho vývoja migrácie na
území Slovenskej republiky. Vzhľadom na dostupné štatistiky a výstupy doteraz
implementovaných projektov sú predpokladané maximálne cieľové hodnoty nasledovné:




Počet osôb, ktorým bolo poskytnuté právne poradenstvo - 300
Počet osôb vrátených núteným návratom, ktorým bolo poskytnuté právne poradenstvo
- 200
Počet zraniteľných osôb, ktorým bolo poskytnuté právne poradenstvo – 25

Žiadateľ môže v žiadosti predložiť nižšie počty cieľovej skupiny v závislosti od reálneho
vývoja migrácie a v súlade s finančným plánom projektu.
Cieľová skupina Akcia 5
Všetci štátni príslušníci tretích krajín, ktorí nespĺňajú alebo už nespĺňajú podmienky na
vstup a/alebo pobyt v Slovenskej republike.
V prípade poskytovania právneho poradenstva a/alebo právnej pomoci týkajúcej sa
administratívneho vyhostenia a konania o zaistení je cieľovou skupinou príslušník tretej
krajiny v zaistení pokým nepodal žiadosť o medzinárodnú ochranu. V prípade konania
o zaistení je oprávnenou cieľovou skupinou aj štátny príslušník tretej krajiny v zaistení, ktorý
podal žiadosť o medzinárodnú ochranu, a to len v prípade, že konanie o zaistení začalo ešte
pred podaním žiadosti o medzinárodnú ochranu. V prípade konania o administratívnom
vyhostení a/alebo konania o zaistení je oprávnenou cieľovou skupinou aj štátny príslušník
tretej krajiny prepustený zo zaistenia, ak konanie začalo prebiehať už počas jeho zaistenia.

5

POČET ŽIADOSTÍ O GRANT A GRANTOV NA ŽIADATEĽA

Žiadateľ môže v rámci výzvy SK 2013 RF predložiť len jednu žiadosť o grant (1 akcia =
1 žiadosť).
2

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a
postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú
na ich území, vymedzuje pojem „zraniteľné osoby“ v čl. 3, ods. 9.
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6

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA

Žiadateľom o grant môže byť:
 orgán štátnej správy, ústrednej aj špecializovanej územnej štátnej správy (zák. č. 575/2001
Z. z. o organizácii činnosti vlády a ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov,
zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších
predpisov) a iné, štátne rozpočtové alebo príspevkové organizácie zriadené ústrednými
orgánmi štátnej správy alebo iné právnické osoby zriadené osobitným zákonom;


samosprávny kraj, obec, mesto a nimi zriadená rozpočtová alebo príspevková organizácia
(zák. č. 302/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zák. č. 369/1990 Z. z. v znení
neskorších predpisov, zák. č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a iné);



mimovládna organizácia;



nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby (zákon č. 213/1997
Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení
neskorších predpisov);



občianske združenie (zákon č. 83/1990 Z. z. o združovaní občanov v znení neskorších
predpisov);



záujmové združenie právnických osôb (§20 písm. f) až j) Občianskeho zákonníka);



nadácia (zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení
neskorších predpisov);



neinvestičný fond (zákon 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch v znení neskorších
predpisov);



medzinárodná organizácia pôsobiaca na území SR (zákon č. 116/1985 Zb. o podmienkach
činnosti organizácií s medzinárodným prvkom v ČSSR v znení neskorších predpisov);



vzdelávacia inštitúcia, vedecko-výskumná organizácia (vzdelávacie inštitúcie podľa
zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov a iné neziskové
organizácie).

Fyzická osoba nie je oprávneným žiadateľom o grant.
Žiadateľ musí spĺňať nasledovné podmienky oprávnenosti na udelenie grantu:


mať sídlo a registráciu v niektorom členskom štáte Európskej únie s výnimkou
medzinárodných vládnych organizácií, ktoré sledujú tie isté ciele ako stanovené
v Rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. 575/2007/ES okrem prípadu, ak ide o
medzinárodné verejnoprávne organizácie zriadené medzivládnymi dohodami a
špecializované agentúry zriadené takýmito organizáciami, Medzinárodný výbor
Červeného kríža (ICRC) a Medzinárodnú federáciu národných spoločností Červeného
kríža a Červeného polmesiaca;



byť registrovaný a vykonávať svoju činnosť na území SR najmenej dva roky ku dňu
vyhlásenia výzvy, s výnimkou partnerov, ktorí musia mať sídlo a registráciu v niektorom
členskom štáte Európskej únie;



mať stále a stabilné zdroje financií na zabezpečenie kontinuity počas projektu;



mať skúsenosti a môcť preukázať svoje kapacity na riadenie širšej škály činností
zodpovedajúcej rozsahu projektu, na ktorý požaduje grant;
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mať transparentné a stabilné hospodárske výsledky počas predchádzajúceho minimálne
jedného kalendárneho roka ku dňu vyhlásenia výzvy;



byť priamo zodpovedný za prípravu a realizáciu navrhovaného projektu, t.j. nevystupovať
iba ako sprostredkovateľ.

Žiadateľ sa nemôže zúčastniť výzvy alebo nemôže získať grant, ak:
(a)

je v súdnom konkurznom konaní alebo v likvidácii, je vedené proti nemu súdne
konanie, uzavrel dohodu o vyrovnaní s veriteľmi, má pozastavené aktivity alebo sa
nachádza v podobnej situácii vyplývajúcej z príslušných platných právnych predpisov;

(b)

dopustil sa konania, ktorým v minulosti podstatným spôsobom porušil povinnosti pri
čerpaní prostriedkov z fondov všeobecného programu Solidarita a riadenie
migračných tokov alebo štátneho rozpočtu, ktoré môžu byť Zodpovedným orgánom
objektívne preukázateľné a Zodpovedný orgán z tohto dôvodu odstúpil od grantovej
zmluvy;

(c)

nesplnil si povinnosti týkajúce sa platieb odvodov do Sociálnej poisťovne
a preddavkov na zdravotné poistenie ako aj daňové povinnosti a akékoľvek povinnosti
platieb voči štátu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi;

(d)

je osobou, ktorá bola právoplatne odsúdená za podvod, korupciu, účasť na trestnom
čine alebo za akúkoľvek inú nelegálnu činnosť, ktorá poškodzuje finančné záujmy
EÚ;

(e)

nemá vysporiadané finančné záväzky voči Zodpovednému orgánu všeobecného
programu Solidarita a riadenie migračných tokov3 a/ alebo štátnemu rozpočtu.

Žiadateľ nemôže získať grant, ak v čase verejnej výzvy:
(f)

je v konflikte záujmov;

(g)

skreslí informácie, ktoré požaduje Zodpovedný orgán ako podmienku pre účasť na
verejnej výzve, prípadne ak takéto informácie nepredloží;

(h)

sa pokúsi získať dôverné informácie alebo ovplyvniť hodnotiteľov, prípadne
Zodpovedný orgán počas hodnotiaceho procesu či už v tejto výzve alebo
predchádzajúcich výzvach.

Konflikt záujmov
Konfliktom záujmov sa rozumie situácia, kedy z dôvodov osobných alebo iných obdobných
vzťahov zainteresovaných osôb je narušený alebo ohrozený záujem na nestrannom
a objektívnom výkone tých verejných funkcií, ktoré súvisia s prípravou a implementáciou
výziev na podávanie žiadosti o grant z fondov všeobecného programu Solidarita a riadenie
migračných tokov, ako aj s hodnotením a schvaľovaním žiadostí o grant. Za osobné alebo
obdobné vzťahy sa považuje rodinná spriaznenosť, citová spriaznenosť, politická
spriaznenosť a ekonomický alebo akýkoľvek iný, s verejným záujmom nesúvisiaci záujem
zdieľaný so žiadateľom o poskytnutie grantu z RF. Žiadateľ o grant, ani žiaden
z partnerov nesmie byť v konflikte záujmov.
Pravidlá zákazu konfliktu záujmov pre dotknuté oblasti a zainteresované osoby sú uvedené na
webovej stránke Zodpovedného orgánu http://www.minv.sk/?konflikt-zaujmov-1.

3

Žiadateľ nemá vysporiadané finančné záväzky voči Zodpovednému orgánu v prípade, že neodviedol finančné
prostriedky na základe žiadosti Zodpovedného orgánu alebo kontrolného orgánu zabezpečujúceho následnú
finančnú kontrolu, resp. na základe právoplatného rozhodnutia vydaného v správnom alebo súdnom konaní.

6

SK 2013 RF

7

OPRÁVNENÍ PARTNERI

Žiadatelia môžu predkladať žiadosti v spolupráci s partnerom/mi. Na partnera/ov sa vzťahujú
rovnaké podmienky ako na žiadateľa. Partnerom môže byť len organizácia uvedená medzi
oprávnenými žiadateľmi, partnerom však nemôže byť podnikateľský subjekt.
Charakteristika partnerstva je uvedená v Príručke pre žiadateľa o grant.

8

FINANČNÉ VYMEDZENIE

8.1 Finančné limity pomoci
Celková indikatívna čiastka určená na granty v rámci tejto výzvy (t.j. grant z RF a štátneho
rozpočtu SR) je 70 000,00 EUR.
Minimálna výška grantu pre projekt je 20 000 EUR.
Žiadateľ môže navrhnúť aj vyšší rozpočet (celkové náklady projektu) ako je maximálna výška
grantu pre daný operačný cieľ, v takom prípade mu môže byť z výzvy uhradená maximálne
výška grantu pre daný operačný cieľ, ktorá bude určená aj ako % celkových oprávnených
výdavkov. Zvyšok rozpočtu projektu musí potom žiadateľ financovať z vlastných zdrojov.
Žiadateľ nesmie na ten istý projekt, tie isté oprávnené výdavky projektu, na ktoré je
priznaný grant z RF, prijať grant zo žiadneho iného zdroja.
Suma grantu predstavuje 75% prostriedkov EÚ (RF) a 25% zo zdrojov štátneho rozpočtu SR.
Grant pridelený úspešnému žiadateľovi o grant na základe tejto výzvy je poskytnutý
z verejných prostriedkov v súlade s §2 písm. a) a s § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Celkový finančný plán výzvy SK 2013 RF:
Operačný
cieľ

Akcia

Príspevok EÚ

Štátny rozpočet

Spolu

5

5

52 500,00 €

17 500,00 €

70 000,00 €

52 500,00 €

17 500,00 €

70 000,00 €

SPOLU

Financovanie projektov sa uskutočňuje prostredníctvom preddavkových platieb. Nakoľko
je poskytovanie preddavkových platieb naviazané na postupy konečného príjemcu
a Zodpovedného orgánu pri kontrole žiadostí o platbu, žiadateľ musí mať k dispozícii
dostatočné vlastné zdroje na zabezpečenie plynulej realizácie projektu.
8.2 Oprávnené výdavky
Oprávnenosť výdavkov je určená prílohou XI Rozhodnutia Komisie č. 2008/458/ES, ktorým
sa ustanovujú pravidlá vykonávania rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady
č. 575/2007/ES pokiaľ ide o riadiace a kontrolné systémy členských štátov, pravidlá
administratívneho a finančného riadenia a oprávnenosť výdavkov na projekty
spolufinancované RF v znení Rozhodnutia Komisie č. 2011/177/EÚ z 2. marca 2011 a v
znení vykonávacieho rozhodnutia Komisie č. 2012/718/EÚ z 20. septembra 2012.
Charakteristika typov oprávnených výdavkov je uvedená v Príručke pre žiadateľa o grant,
ktorá je prílohou II. tejto výzvy.
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9

OPRÁVNENÉ OBDOBIE REALIZÁCIE PROJEKTU

Odporúčaný začiatok realizácie projektu je najskôr 1. júl 2014. Všetky aktivity projektu
musia byť ukončené do 30. júna 2015.
Minimálna dĺžka realizácie projektu je 6 mesiacov.

10 OPRÁVNENÉ MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU
Miesto realizácie je celé územie Slovenskej republiky.
Partneri projektu so sídlom a registráciou v tretích krajinách sa môžu zúčastňovať na
projektoch, len ak s tým nie sú spojené žiadne náklady; to neplatí v prípade, že partnermi
projektu sú medzinárodné vládne organizácie. Okrem uvedenej výnimky sú náklady
vynaložené takýmito partnermi neoprávnené.

11 MECHANIZMUS POSKYTOVANIA GRANTU
11.1
Spôsob, miesto a čas predloženia žiadosti o grant
Žiadosti o grant je možné predkladať priebežne, v období od vyhlásenia výzvy do termínu
ukončenia predkladania žiadostí o grant.
Žiadosť o grant sa predkladá v jednom origináli a v elektronickej verzii. Originál žiadosti
o grant a povinné prílohy musia byť zviazané v hrebeňovej alebo tepelnej väzbe a všetky
strany projektu musia byť očíslované žiadateľom. Rukou písané žiadosti (s výnimkou
číslovania strán) a žiadosti predložené v rýchloviazačoch alebo papierových obaloch nebudú
akceptované. Žiadosť o grant musí byť potvrdená originálnym podpisom štatutárneho
zástupcu žiadateľa. Podpísaním žiadosti žiadateľ akceptuje podmienky výzvy a súčasne
potvrdzuje správnosť údajov.
Žiadosť musí byť predložená na formulári žiadosti o grant, ktorý je prílohou tejto výzvy a je
tiež dostupný na internetovej stránke http://www.minv.sk/?o-europskom-fonde-pre-navrat
spolu s povinnými prílohami.
Podrobné informácie o spôsobe vypracovania žiadosti o grant s povinnými prílohami sú
uvedené v Príručke pre žiadateľa o grant, ktorá je prílohou tejto výzvy.
Žiadosť o grant musí byť doručená v zalepenej obálke (resp. podobnom uzavretom
nepriehľadnom obale) na adresu Zodpovedného orgánu:
Ministerstvo vnútra SR
Odbor zahraničnej pomoci
Pribinova 2
812 72 Bratislava
Žiadateľ označí zalepenú obálku/spisový obal nasledovne:
 „PROJEKT RF – NEOTVÁRAŤ“
 označenie referenčného čísla výzvy „SK 2013 RF“
 číslo operačného cieľa
 názov žiadateľa
 adresa žiadateľa
Žiadateľ podáva žiadosť osobne alebo poštou. V prípade doručenia poštou alebo kuriérom
rozhoduje dátum podania na odtlačku poštovej pečiatky, ktorý musí byť ČITATEĽNÝ.
Pri doručení kuriérom, je potrebné, aby žiadateľ zabezpečil (resp. overil) prítomnosť
a čitateľnosť pečiatky potvrdzujúcej dátum podania zásielky. V prípade osobného
doručenia môže žiadateľ doručiť žiadosť priamo na odbor zahraničnej pomoci MV SR
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(pri vstupe do budovy je potrebné volať klapku 44 452, 44 119, 44 369 a zaregistrovať sa
na vrátnici).
Žiadosti poslané inak ako je uvedené vyššie (napr. faxom alebo elektronickou poštou) alebo
doručené na iné adresy nebudú akceptované (budú vylúčené z procesu hodnotenia).
Termín uzávierky na podanie žiadosti o grant je 11. apríl 2014 (do 14:00 hod v prípade
osobného doručenia). Žiadosti doručené po termíne ukončenia predkladania žiadostí o grant
nebudú zaradené do hodnotiaceho procesu.

Termín vyhlásenia výzvy

17.3.2014
11.4.2014 (do 14:00 hod. - platí v prípade
osobného doručenia)

Termín ukončenia predkladania žiadostí

Pokiaľ v procese vyhlásenia výzvy na predkladanie žiadosti o grant dôjde k podstatnej zmene
podmienok, bude táto zmena výrazne označená na internetovej stránke
http://www.minv.sk/?o-europskom-fonde-pre-navrat .
11.2
Potvrdenie o prijatí žiadosti
V prípade osobného doručenia žiadosti príslušný zamestnanec Zodpovedného orgánu
zaeviduje žiadosť a vystaví žiadateľovi potvrdenie o registrácií žiadosti a doplní kód projektu.
V prípade žiadosti doručenej poštou príslušný zamestnanec Zodpovedného orgánu zaeviduje
žiadosť (eviduje sa dátum pečiatky podacej pošty) a vystaví žiadateľovi potvrdenie
o registrácii žiadosti s doplneným kódom projektu, ktoré zašle do 3 pracovných dní od
doručenia žiadosti žiadateľovi.
11.3
Postup pri hodnotení žiadosti o grant
Postup pri hodnotení a schvaľovaní žiadostí o grant ako aj zoznam hodnotiacich kritérií, na
základe ktorých sa budú hodnotiť predložené žiadosti o grant je popísaný v časti 4 Príručky
pre žiadateľa o grant.
Predbežný termín oznámenia výsledkov hodnotiaceho procesu je 31. máj 2014.
Pred schválením žiadosti o grant a podpisom grantovej zmluvy neexistuje právny nárok
na poskytnutie grantu. Rozhodovanie o udelení grantu nie je správnym konaním a
nevzťahujú sa naň ustanovenia zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny
poriadok) v znení neskorších predpisov, ani postupom verejného obstarávania podľa
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Grant je poskytovaný na základe grantovej zmluvy, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 3 tejto
výzvy. Žiadateľ je povinný oboznámiť sa vopred s postupmi a povinnosťami vyplývajúcimi
z grantovej zmluvy.

12 POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ
Otázky týkajúce sa výzvy možno získať:
telefonicky na číslach:
v čase

02/509 44 119
02/509 44 369
od 9:00 hod. do 15:00 hod.
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Písomné otázky možno zaslať:
faxom na číslo:
02/ 509 44 009
e-mailom na adresy:
tatiana.marencakova@minv.sk
eva.kovalova@minv.sk
Otázku treba zreteľne označiť odkazom na konkrétnu výzvu na predkladanie žiadosti o grant.
Otázky možno zasielať najneskôr do 4. apríla 2014 do 15:00 hod. Odpovede na písomne
položené otázky budú zaslané najneskôr na ďalší pracovný deň po dni jej doručenia
Zodpovednému orgánu.
Najčastejšie otázky spolu s odpoveďami budú publikované na stránke http://www.minv.sk/?oeuropskom-fonde-pre-navrat v sekcii FAQ (Frequently Asked Questions).
Za záväzné odpovede, na ktoré sa môže žiadateľ odvolávať sú považované len písomné
odpovede. Odpovede poskytnuté telefonicky ústnou formou, pokiaľ neboli spracované
do písomnej podoby, nemožno považovať za záväzné a žiadateľ sa na ne nemôže
odvolávať.
Upozorňujeme žiadateľov, aby až do uzávierky na predkladanie projektov sledovali
internetovú stránku Ministerstva vnútra SR, kde budú zverejňované aktuálne
informácie súvisiace s vyhlásenou výzvou.
V prípade, že žiadateľ predloží žiadosť po uverejnení aktuálnych informácií, musí predložená
žiadosť zohľadňovať tieto informácie, ak žiadateľ predloží žiadosť pred uverejnením
aktuálnych informácií, bude žiadateľ požiadaný Zodpovedným orgánom o ich doplnenie.
Zodpovedný orgán ani ostatné inštitúcie zainteresované do hodnotiaceho procesu sa nesmú
vyjadrovať ku kvalite žiadostí o grant v etape spracovávania žiadostí o grant a hodnotiaceho
procesu. Zároveň žiadateľov o grant upozorňujeme, že v čase hodnotiaceho procesu (začína
dňom predloženia žiadosti Zodpovednému orgánu a končí dňom uzatvorenia grantových
zmlúv s úspešnými žiadateľmi podľa jednotlivých priorít) nebudú poskytované žiadne
informácie o žiadateľoch, hodnotiteľoch a priebežných výsledkoch hodnotiaceho procesu.
O výsledku hodnotiaceho procesu sú po schválení návrhu na poskytnutie grantu
vedúcim služobného úradu MV SR informovaní úspešní žiadatelia o grant spolu s
neúspešnými žiadateľmi o grant, ktorí nesplnili podmienky administratívnej zhody
a/alebo oprávnenosti a/alebo odborného hodnotenia (nezískali minimálny počet bodov),
t.j. ktorých žiadosti o grant nemôžu byť v ďalšom procese za žiadnych okolností podporené.
V prípade, ak niekto z úspešných žiadateľov o grant neakceptuje podmienky schválenia
žiadosti o grant, resp. nepristúpi k uzatvoreniu grantovej zmluvy, sú informovaní
neúspešní žiadatelia, ktorí splnili podmienky administratívnej zhody a oprávnenosti
avšak v porovnaní s ostatnými žiadosťami získali nižší počet bodov. Oslovení sú žiadatelia
o grant, nasledujúci v počte získaných bodov z odborného hodnotenia.
Informačné stretnutie pre žiadateľov o grant v rámci výzvy č. SK 2013 RF sa uskutoční dňa
21. marca 2014 o 14:00 hod. na Ministerstve vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava
v zasadacej miestnosti č. 336 na 3. poschodí.
Informácie o udelení grantov z RF v rámci tejto výzvy budú publikované na stránke
http://www.minv.sk/?o-europskom-fonde-pre-navrat.

13 PRÍLOHY
I.

Žiadosť o grant a formuláre povinných príloh P.1, P.2, P.11, P.13, P.15, P.16, P.17

II.

Príručka pre žiadateľa o grant (slúži ako návod na vypracovanie žiadosti o grant
a obsahuje podrobnejšie informácie o všetkých skutočnostiach uvedených vo výzve);
10

SK 2013 RF

III.

Vzor grantovej zmluvy medzi Zodpovedným orgánom a konečným príjemcom;

IV.

Podporné dokumenty (slúžia ako zdroj ďalších dôležitých informácií pri vypracovaní
žiadosti o grant):




Viacročný program Európskeho fondu pre návrat na obdobie rokov 2008 až 2013;
Ročný program 2013 Európskeho fondu pre návrat;
Plán publicity fondov všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných
tokov.

Uvedené materiály tvoria súčasť výzvy publikovanej v elektronickej verzii na webovej
stránke http://www.minv.sk/?o-europskom-fonde-pre-navrat.
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