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ÚVOD 

Fond pre azyl, migráciu a integráciu (ďalej iba „AMIF“) v rámci programového obdobia 

2014-2020 ponúka členským štátom možnosť uchádzať sa o doplnkové financovanie nad 

rámec alokácie určenej pre Národné programy, a to prostredníctvom špecifických akcií. 

AMIF vyčleňuje na podporenie projektov v rámci špecifických akcií 80 miliónov EUR 

s cieľom zvýšiť pridanú hodnotu fondu realizovaním konkrétnych priorít EU. Projekty je 

možné naplánovať na celé programové obdobie, s obdobím oprávnenosti 2017 – 31. 12. 2022. 

Zodpovedný orgán si vyhradzuje právo posúdiť, ktorú žiadosť o špecifickú akciu predloží 

Európskej komisii.  

Rozhodnutie, ktoré projekty budú podporené si vyhradzuje Európska komisia, ktorá z balíka 

poskytne až do 90 % na financovanie oprávnených výdavkov.  

Pred podpisom grantovej zmluvy/vydaním interného predpisu 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. 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

ŠPECIFICKÉ AKCIE 

Členské štáty môžu predkladať žiadosti v nasledovných špecifických akciách: 

 Špecifická akcia č. 5: 

Spoločné návratové operácie, vrátane spoločných akcií týkajúcich sa implementácie 

readmisných dohôd Únie. 

 Špecifická akcia č. 6: 

Spoločné reintegračné projekty v krajinách pôvodu s ohľadom na udržateľný návrat 

ako aj spoločné akcie zamerané na posilnenie kapacít tretích krajín implementovať 

readmisné dohody Únie. 

 Špecifická akcia č. 7: 

Spoločné iniciatívy zamerané na obnovenie rodinnej jednoty a reintegráciu maloletých 

bez sprievodu v ich krajinách pôvodu. 

Členské štáty môžu predložiť aj žiadosť pokrývajúcu viac ako jednu z vyššie uvedených 

špecifických akcií. 

Pri Spoločných akciách musí byť jasne definované, kto je v úlohe vedúceho štátu projektu 

a aké úlohy zastávajú partnerské členské štáty. Celková výška grantu bude v kompetencii 

vedúceho členského štátu, ktorý nastaví systém financovania partnerov. 

Keďže špecifické akcie pre návrat predstavujú spoločné akcie, žiadosť o špecifickú 

akciu predkladá vedúci členský štát v mene ostatných participujúcich členských štátov 

(partnerov). 



DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 

Vo všeobecnosti budú pri posudzovaní projektov brané do úvahy tieto kritériá: 

 Počet zapojených členských štátov; 

 Dĺžka realizácie aktivít s dôrazom na dlhodobé projekty v porovnaní s projektmi 

s kratšou dobou realizácie; 

 Diverzita aktivít (základom bude komparácia návrhov projektov v rámci rovnakej 

špecifickej akcie); 

 Očakávaný dopad aktivít vo vzťahu k výsledkom a cieľovej skupine;  

 Uskutočniteľnosť akcie a pravdepodobnosť úspešnosti; 

 Úroveň rozpracovanosti, plánovanie a komplementárnosť aktivít. 

Vedúci členský štát si môže vybrať spôsob, akým budú pokryté výdavky iných členských 

štátov spojené s ich participáciou na realizácii špecifickej akcii: 

 priamo, zaplatením všetkých výdavkov, t.j. všetky výdavky vzniknú vedúcemu 

členskému štátu. V tomto prípade je iba vedúci členský štát zodpovedný za súlad so 

všetkými požiadavkami auditu. 

 nepriamo, refundovaním výdavkov partnerských členských štátov na základe 

odovzdaného výkazu výdavkov schváleného ich príslušnými orgánmi auditu. V tomto 

prípade sú za súlad so všetkými požiadavkami auditu zodpovedné partnerské členské 

štáty. 

V prípade, že partnerský členský štát ukončí svoju participáciu na projekte, vedúci členský 

štát je zodpovedný za nahradenie partnera formou prerozdelenia jeho úloh medzi ostatných 

partnerov, alebo zapojením iného členského štátu do projektu. Hlavné ciele špecifickej akcie  

však musia zostať v podstate zachované. 

PREDLOŽENIE ŽIADOSTI 

Žiadosť o špecifickú akciu priloženú k usmerneniu je potrebné vyplniť v anglickom jazyku 

a zaslať Zodpovednému orgánu na adresu: 

Ministerstvo vnútra SR  

Sekcia európskych programov 

Odbor zahraničnej pomoci  

Pribinova 2 

812 72 Bratislava  

Zároveň prosíme aj o zaslanie elektronicky na adresu stefan.sido@minv.sk 

a eva.kovalova@minv.sk. Úplne vyplnené žiadosti o špecifické akcie je potrebné doručiť 

najneskôr v termíne do 07.04.2017.   

Bližšie informácie:  

Ing. Eva Kovaľová (tel. 02/509 44 369, email: eva.kovalova@minv.sk) 
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