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1. Všeobecné pravidlá pre výber projektov podporených v
rámci programu
Výber projektov spolufinancovaných z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov
tretích krajín v rámci ročného programu 2007 bude prebiehať v súlade so schváleným
spoločným systémom riadenia a kontroly pre všeobecný program Solidarita a riadenie
migračných tokov na obdobie rokov 2007 až 2013 vytvoreným v Slovenskej republike (ďalej
len „SR“) a operačným manuálom zodpovedného orgánu pre Európsky fond pre integráciu
štátnych príslušníkov tretích krajín. Systém je nastavený tak, aby umožnil realizáciu projektov
spolufinancovaných z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín
formou individuálnych projektov a národných projektov. Proces výberu jednotlivých
projektov je transparentný a obsahuje mechanizmy na zabránenie vzniku konfliktu záujmov.
Pravidlo zákazu konfliktu záujmov
Konflikt záujmov je situácia, kedy z dôvodov osobných alebo iných obdobných vzťahov
zainteresovaných osôb je alebo mohol byť narušený alebo ohrozený záujem na nestrannom a
objektívnom výkone funkcie a plnení úloh. Pri implementácii programu je kladený dôraz na
zamedzenie vzniku konfliktu záujmov na všetkých procesných úrovniach implementácie.
Predpokladom dodržania pravidla oddelenia funkcií je oddelenie nasledovných činností:
a) implementačnej/rozhodovacej
b) platobnej
c) certifikačnej,
d) kontroly 2. úrovne/vnútorného auditu
Toto pravidlo je dodržané tým, že zodpovedný orgán je organizačne odčlenený od orgánu
auditu, ktorý je zodpovedný za výkon následnej finančnej kontroly a systémový audit. Ďalej
je organizačne odčlenený od certifikačného útvaru a od platobnej jednotky. Tákéto
organizačné oddelenie zabezpečuje funkčné oddelenie vyššie spomenutých činností, ktoré sú
pre implementáciu EIF kľúčové.
Pravidlo zákazu konfliktu záujmov sa záväzne vzťahuje na nasledujúce oblasti
a zainteresované osoby:


Hodnotenie a schvaľovanie národných projektov

Osoby poverené hodnotením národných projektov alebo kontroly týchto procesov nesmú byť
zainteresované do prípravy ani do implementácie národných projektov na strane
žiadateľa/konečného príjemcu. Celý proces hodnotenia a schvaľovania, ako aj samotnej
implementácie národného projektu je podrobený nezávislému auditu, ktorý vykoná
orgán auditu. V podmienkach SR úlohu orgánu auditu spoločného systému riadenia
a kontroly fondov programu Solidarita a riadenie migračných tokov vykonáva orgán, ktorý je
inštitucionálne oddelený od zodpovedného a certifikačného orgánu. V zmysle záväzných
pravidiel výberovej komisie je zabránené vzniku konfliktu záujmov a je presadzovaný princíp
efektivity.


Implementácia národných projektov ak je Ministerstvo vnútra SR zároveň konečným
príjemcom

Ak národné projekty predkladajú útvary Ministerstva vnútra SR, úlohy konečného príjemcu
plní iný samostatný útvar Ministerstva vnútra SR (nie odbory plniace úlohy zodpovedného
orgánu ani certifikačný orgán). Ak je konečným príjemcom útvar Ministerstva vnútra SR,
osoby poverené realizáciou národného projektu nesmú byť zainteresované do predbežnej
kontroly žiadostí o platbu, ani do kontroly vecnej stránky projektu na strane zodpovedného
orgánu.
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Verejné obstarávanie
V zmysle rozhodnutia 435/2007/ES, ktorým bol zriadený Európsky fond pre integráciu
štátnych príslušníkov tretích krajín a v zmysle návrhu implementačných pravidiel pre
tento fond (SOLID/2007/37) nákup tovarov a služieb bude prebiehať v zhode
s operačným manuálom a to nasledovne:
1) Všetci žiadatelia musia definovať konkrétne subaktivity, ktoré vzhľadom na ich
povahu musia byť zabezpečené kontrahovaním,
2) jednou z projektový ch aktivít teda bude zabezpečenie verejného obstarávanie
(v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní),
3) zoprávnenie výdavkov na nákup takýchto tovarov a služieb bude podliehať predbežnej
finančnej kontrole, ktorá ma za účel skontrolovať dodržanie podmienok verejného
obstarávania ako je určené platným zákonom o verejnom obstarávaní a takisto bude
podliehať fyzickej kontrole zabezpečených tovarov a služieb a kontrole plnenia
finančných podmienok zmluvy o grante.

1.1. Výber národných projektov
Pri implementácií národných projektov zodpovedný orgán pôsobí ako výkonný orgán a pred
EK je plne zodpovedný za implementáciu národného projektu. Národný projekt je typ
projektu, aktivitami ktorého je poverený útvar Ministerstva vnútra SR, iné ministerstvo alebo
iný orgán štátnej správy z dôvodu, že:
 projekt nemôže byť realizovaný žiadnou inou inštitúciou, nakoľko útvar Ministerstva
vnútra SR, iné ministerstvo alebo iný orgán štátnej správy je v monopolnom postavení,
a toto postavenie mu vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov;
 projekt nie je možné realizovať ako individuálny projekt na základe výzvy
z bezpečnostných dôvodov;
 popis aktivít, cieľov a výstupov národného projektu a časový harmonogram výberu
a realizácie národných projektov obsahuje ročný program.
Po schválení ročného programu Európskou komisiou požiada zodpovedný orgán inštitúciu
príjemcu pomoci o vypracovanie žiadosti o grant pre národný projekt v zmysle schváleného
ročného programu. V žiadosti musí byť uvedený právny predpis s opisom kompetencií alebo
bezpečnostných dôvodov, z ktorého vyplýva monopolné právo na realizáciu projektu.
Žiadosť o grant na národný projekt je hodnotená zamestnancami zodpovedného orgánu,
schvaľovaná generálnym riaditeľom sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov Ministerstva
vnútra SR. Procesný postup schvaľovania je kontrolovaný orgánom auditu na Ministerstve
financií SR. Hodnotenie sleduje dodržiavanie princípu efektivity.
Po odsúhlasení žiadosti o grant bude podpísaná grantová zmluva s konkrétnym ministerstvom
alebo iným orgánom štátnej správy. Žiadosť o grant sa stane integrálnou súčasťou zmluvy
o grante a bude špecifikovať projektové aktivity, rozpočet a časový rámec. Zmluva o grante
bude zostavená v z súlade s článkom 10 návrhu implementačných pravidiel pre EIF
SOLID/2007/37.
Zmluvu o poskytnutí grantu na národný projekt podpisuje štatutárny zástupca zodpovedného
orgánu a predstavený útvaru Ministerstva vnútra SR, iného ministerstva alebo iného orgánu
štátnej správy, ktorý je príjemcom pomoci. Konečný príjemca má počas implementácie
projektu k dispozícií Príručku pre príjemcu grantu, ku ktorej zodpovedný orgán uskutoční
školenie, cieľom ktorého bude pomoc pre konečných príjemcov pri implementácii projektu.
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Časový harmonogram
Termín na predloženie žiadostí o grant:
Hodnotenie žiadostí o grant:
Uzatvorenie grantových zmlúv
Implementácia národných projektov

február – december 2008
február 2008 – január 2009
marec 2008 – február 2009
marec 2008 – december 2009

1.2. Výber individuálnych projektov
V súlade s časovým harmonogramom ročného programu pripraví zodpovedný orgán
vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o grant. V tomto zmysle zodpovedný orgán pôsobí
ako udeľujúci orgán. V spolupráci s vecnými útvarmi Ministerstva vnútra SR vypracuje návrh
výzvy, ktorý obsahuje okrem samotnej výzvy aj priložené dokumenty. Predloží návrh na
pripomienkové konanie. Po zapracovaní pripomienok vykoná riaditeľ odboru zahraničnej
pomoci sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov Ministerstva vnútra SR (predstaviteľ
zodpovedného orgánu) predbežnú kontrolu obsahu výzvy a príloh. Po kontrole predloží návrh
na schválenie generálnemu riaditeľovi sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov Ministerstva
vnútra SR.
Výzva je publikovaná tak, aby bola verejne dostupná a bola zabezpečená informovanosť
verejnosti. Nasledovné subjekty sú oprávnenými žiadateľmi o grant na základe výzvy pre
individuálne projekty: MNO, vysoké školy, subjekty štátnej správy a samospráva.
Zodpovedný orgán zabezpečuje zabránenie diskriminácii a rovnaké zaobchádzanie
s predloženými žiadosťami v procese ich hodnotenia. Súčasťou výzvy je Príručka pre
žiadateľa o grant. Žiadosti o grant, ktoré spĺňajú pravidlá stanovené vo výzve zaradí
zodpovedný orgán do hodnotiaceho procesu, ktorý je dvojstupňový (hodnotenie hodnotiteľmi
a posúdenie výberovou komisiou). Grantové zmluvy sú podpisované štatutárnym zástupcom
zodpovedného orgánu. Po schválení grantových zmlúv zodpovedný orgán uskutoční školenie
k Príručke pre príjemcu grantu, cieľom ktorého bude pomoc pre konečných príjemcov pri
implementácii projektu.
Časový harmonogram
Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o grant: august 2008
Termín na predloženie žiadostí o grant:
september 2008
Hodnotenie a výber žiadostí o grant:
september - október 2008
Uzatvorenie grantových zmlúv
november 2008
Implementácia projektov
december 2008 – december 2009

2. Zmeny v spoločnom systéme riadenia a kontroly
Návrh spoločného systému riadenia a kontroly pre všeobecný program Solidarita a riadenie
migračných tokov na obdobie rokov 2007 až 2013 v SR bol predložený na schválenie
Európskej komisii 31. marca 2008. Návrh spoločného systému bol upravený v zmysle
pripomienok EK.

3. Akcie, ktoré budú podporované v rámci jednotlivých
priorít
V programovom roku 2007 budú podporované akcie vo všetkých prioritách, ktoré si zvolila
SR vo viacročnom programe na roky 2007-2013. Podpora bude implementovaná
prostredníctvom národných a individuálnych projektov. Podpora aktivít priamo súvisí
s vypracovaním národnej koncepcie integračnej politiky. Jej vypracovanie bude hlavnou
aktivitou podporenou v prvom polroku 2008, od ktorej sa bude odvíjať podpora pre zvyšné
5

aktivity. Slovenská republika nebude schopná implementovať prostriedky z fondu bez jej
vypracovania, a preto sa v ročnom pláne 2007 stáva nosnou aktivitou. Ako cieľová skupina
pre podporu z tohto programu boli identifikovaní občania z tretích krajín s legálnym pobytom
bez rozlíšenia dĺžky pobytu.
Stanovené ciele budú monitorované a hodnotené prostredníctvom merateľných
ukazovateľov – indikátorov. Indikátory definované pre každú prioritu budú merať pokrok
dosiahnutý prostredníctvom realizácie podporených akcií. Indikátory výsledku a dopadu,
ktoré nie sú vyčíslené, budú sledované z kvalitatívneho hľadiska a vyhodnocované slovným
popisom dosiahnutej úrovne napĺňania stanovených cieľov.
V zmysle článku 33 ods. 3 posledná veta rozhodnutia Rady č. 2007/435/ES1 je obdobie
oprávnenosti výdavkov financovaných z ročného programu 2007 stanovené do konca roku
2009.

3.1. Akcie v rámci priority 1
Priorita č.1 Realizácia akcií navrhnutých za účelom zavedenia „Spoločných základných
zásad pre politiku integrácie prisťahovalcov v EÚ“ do praxe
Operačný cieľ
OC 1.1. definovanie priorít SR v oblasti pracovnej migrácie a stimulovania príchodu
vybraných skupín migrantov
Aktivita 1: Vypracovanie analýz a odporúčaní pre tvorbu koncepcie integračnej politiky
a) Účel a rozsah aktivity
Slovenská republika sa doposiaľ venovala integračnej politike iba okrajovo. Efektívne
zavedenie jedenástich zásad integračnej politiky EÚ v rámci SR nie je možné bez
vypracovania Koncepcie integračnej politiky SR. Cieľom národného projektu Tvorba
koncepcie národnej integračnej politiky je vytvoriť odborný základ pre vypracovanie
kvalitnej koncepcie integračnej politiky v súlade so Spoločnými základnými zásadami pre
politiku integrácie prisťahovalcov v EÚ. Súčasťou projektu bude práca s dostupnými zdrojmi
a výskum, na základe ktorých bude vytvorená analýza súčasného stavu v oblasti integrácie
cudzincov v SR a následne navrhnuté odporúčania pre tvorbu koncepcie. Súčasťou projektu
budú stretnutia s odbornou verejnosťou, na ktorých budú prezentované zistenia v rámci
projektu. Konečným výsledkom projektu bude záväzná štátna koncepcia integračnej politiky
schválená vládou SR a definujúca opatrenia, ktoré je potrebné uskutočniť v relevantných
oblastiach integrácie migrantov.
b) Potenciálni príjemcovia pomoci
Príjemcom pomoci bude Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Projekt bude
realizovaný ako národný projekt, z dôvodu, že MPSVR SR je ako ústredný orgán štátnej
správy na základe uznesenia vlády č.11/2005 zodpovedný za vypracovanie a predloženie
Koncepcie integračnej politiky SR. Z tohto dôvodu nie je možné vytvoriť koncepciu bez
gestorstva MPSVR SR, ktoré bude spolupracovať s implementačným partnerom/príjemcom
grantu a priebežne ho informovať o doteraz existujúcich a najnovších poznatkoch
a odporúčaniach Európskej komisie v oblasti sociálnej a pracovnej integrácie migrantov.

1

Rozhodnutie Rady z 25. mája 2007 č. 2007/435/ES, ktorým sa zriaďuje Európsky fond pre integráciu štátnych
príslušníkov tretích krajín na obdobie rokov 2007 až 2013 ako súčasť všeobecného programu Solidarita
a riadenie migračných tokov (Ú. v. ES L 168/18, 28. 6. 2007)
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c) Zdôvodnenie projektov, ktoré bude implementovať priamo zodpovedný orgán,
ak je to relevantné
Projekt bude implementovaný zodpovedným orgánom v spolupráci s MPSVR SR, ktoré je
zodpovedné za integračnú politiku SR. Podľa platnej legislatívy, štátne materiály
koncepčného charakteru musia byť schválené vládou SR aby nadobudli všeobecnú záväznosť.
S cieľom aby koncepcia integračnej politiky bola všeobecne záväzná, musí ju MPSVR SR
predložiť na schválenie na rokovanie vlády. MPSVR SR je poverené plnením úloh týkajúcich
sa integrácie migrantov do spoločnosti a to na základe Nariadenia vlády 415/2007 s termínom
do 30.06.2009 (plnenie týchto úloh zahŕňa vytvorenie podmienok pre efektívne opatrenia, čo
v prvom rade znamená vytvorenie štátnej koncepcie integračnej politiky)
d) Očakávané výsledky a použité indikátory
Názov ukazovateľa
Návrh koncepcie integračnej politiky
zvýšenie všeobecnej informovanosti o integračných opatreniach v
SR a o prítomnosti migrantov na Slovensku
Skvalitnenie integračnej politiky štátu

Typ
ukazovateľa
výstup
výstup

Cieľová
hodnota
1
áno

dopad

áno

e) Publicita financovania ES
Financovanie z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín bude
zviditeľnené pri každej činnosti spojenej s opatreniami financovanými v rámci projektu.
Povinnosti konečného príjemcu týkajúce sa publicity spolufinancovania projektu
z prostriedkov ES budú definované v grantovej zmluve a Príručke pre príjemcu grantu. Tieto
budú v súlade s právnymi predpismi EÚ a SR. Povinnosti informovania sa budú týkať
predovšetkým označenia všetkého technického vybavenia zakúpeného z projektu znakom EÚ,
označenia všetkých informačných materiálov, letákov, dokumentov, učebných materiálov
vydaných v rámci projektu vetou: „Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu pre
integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín“ a umiestnenia znaku EÚ a informácie
o spolufinancovaní z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín na
sídle, prípadne ďalších priestoroch konečného príjemcu.
Všetky publikácie, na ktorých bude informácia o spolufinancovaní z Európskeho fondu pre
integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín budú zároveň obsahovať informáciu o tom, že
publikácia vyjadruje názory autora a Európska komisia nie je zodpovedná za jej obsah
a použitie.
f) Zlučiteľnosť s podobnými aktivitami financovanými z iných nástrojov ES, ak je
to relevantné
Nepredpokladá sa financovanie podobných aktivít z iných nástrojov zahraničnej pomoci ES.
g) Financovanie
Príspevok spoločenstva
Verejné zdroje
Celkové verejné zdroje
Súkromné zdroje
SPOLU

A
26 250 € 75,00%
B
8 750 € 25,00%
C=A+B 35 000 € 100,00%
D
0,00%
0€
E=C+D 35 000 € 100,00%

Aktivita 2: Podpora uznávania kvalifikácie, odbornej prípravy a odbornej praxe migrantov
s cieľom uľahčiť ich prístup na trh práce
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a) Účel a rozsah aktivity
Cieľom aktivity Legislatívne zosúladenie a zľahčenie uznávania všetkých typov kvalifikácie
je zjednodušiť uznávanie kvalifikácie, odbornej prípravy a praxe migrantov, čím by sa
vytvorila priaznivá situácia pre ich vstup na trh práce. Táto aktivita bude implementovaná až
v roku 2009, t.j. po vytvorení a schválení koncepcie integračnej politiky.
Súčasťou projektu bude analýza súčasného stavu a prekážok, ktoré z neho vyplývajú. Aktivita
bude zahŕňať aj vypracovanie návrhov na legislatívne úpravy v danej oblasti.
b) Potenciálni príjemcovia pomoci
Príjemcami grantu budú mimovládne organizácie, neziskové organizácie, vzdelávacie
inštitúcie, štátna správa a územná samospráva. Aktivity budú realizované v rámci
individuálnych projektov na základe výzvy na predkladanie návrhov projektov.
c) Zdôvodnenie projektov, ktoré bude implementovať priamo zodpovedný orgán,
ak je to relevantné
Projekt nebude implementovať priamo zodpovedný orgán.
d) Očakávané výsledky a použité indikátory
Názov ukazovateľa
Súbor odporúčaní na legislatívne úpravy
Materiál na rokovanie vlády SR obsahujúci legislatívne zmeny
vedúce k naplneniu cieľa projektu Zefektívnenie a skvalitnenie
integračnej politiky
Zvýšenie percenta migrantov, ktorým bola uznaná kvalifikácia či
odborná príprava a prax
Uľahčenie integračného procesu a dostupnosti služieb,
zamestnania a vzdelávania v hosťujúcej krajine

Typ
ukazovateľa
výstup
výsledok

Cieľová
hodnota
1
1

výsledok

zvýšenie
o 25%
áno

dopad

e) Publicita financovania ES
Financovanie z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín bude
zviditeľnené pri každej činnosti spojenej s opatreniami financovanými v rámci projektu.
Povinnosti konečného príjemcu týkajúce sa publicity spolufinancovania projektu
z prostriedkov ES budú definované v grantovej zmluve a Príručke pre príjemcu grantu. Tieto
budú v súlade s právnymi predpismi EÚ a SR. Povinnosti informovania sa budú týkať
predovšetkým označenia všetkého technického vybavenia zakúpeného z projektu znakom EÚ,
označenia všetkých informačných materiálov, letákov, dokumentov, učebných materiálov
vydaných v rámci projektu vetou: „Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu pre
integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín“ a umiestnenia znaku EÚ a informácie
o spolufinancovaní z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín na
sídle, prípadne ďalších priestoroch konečného príjemcu.
Všetky publikácie, na ktorých bude informácia o spolufinancovaní z Európskeho fondu pre
integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín budú zároveň obsahovať informáciu o tom, že
publikácia vyjadruje názory autora a Európska komisia nie je zodpovedná za jej obsah
a použitie.
f) Zlučiteľnosť s podobnými aktivitami financovanými z iných nástrojov ES, ak je
to relevantné
MŠ SR prostredníctvom operačného programu Vzdelávanie bude v rokoch 2007-2013
podporovať v rámci opatrenia 2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania tieto aktivity:
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•
•
•
•

opatrenia na zabezpečenie prestupnosti medzi systémami a úrovňami formálneho,
neformálneho a informálneho vzdelávania (postupy a pravidlá pri uznávaní výsledkov
vzdelávania);
vytvorenie efektívneho systému hodnotenia vzdelávania, najmä pri neformálnom a
informálnom vzdelávaní;
vytvorenie národného kvalifikačného rámca vrátane zabezpečenia uznávania
výsledkov neformálneho a informálneho vzdelávania;
tvorba podmienok pre vytvorenie a aplikáciu Národnej sústavy kvalifikácií, ktorá
umožní získanie kvalifikácie v súlade s národnou a s európskou úrovňou.

Navrhovaná aktivita je úzkou špecifikáciou problému neuznávania vzdelávania a odborných
zručností. V prípade ročného programu sa navrhovaná aktivita vzhľadom na charakter
a štruktúru legálnej migrácie skôr týka osôb mimo EÚ. Z tohto dôvodu ide o doplnenie aktivít
ESF. Časové zaradenie súvisí s potrebou riešenia špecifického problému, ktorý sa objavuje
stupňujúcou sa pracovnou migráciou a nedostatkov vzdelanej pracovnej sily v niektorých
regiónoch SR.
g) Financovanie
Príspevok spoločenstva
Verejné zdroje
Celkové verejné zdroje
Súkromné zdroje
SPOLU

A
14 250 € 75,00%
B
4 750 € 25,00%
C=A+B 19 000 € 100,00%
D
0,00%
0€
E=C+D 19 000 € 100,00%

Operačný cieľ:
OC 1.2. zavedenie flexibilných foriem získavania informácií a zručností
Aktivita 3: Tvorba jazykových kurzov a prípravných kurzov so zameraním na nových
migrantov so špeciálnym dôrazom na znevýhodnené skupiny (deti, ženy, dôchodcov,
invalidov a iné)
a) Účel a rozsah aktivity
Základným predpokladom úspešnej integrácie do spoločnosti je ovládanie štátneho jazyka.
Uľahčuje komunikáciu s úradmi i každodenný život. Jeho osvojenie je vo väčšine prípadov
vstupnou bránou na trh práce. Podľa skúseností z praxe je úspešnosť umiestnenia cudzincov
na trh práce po absolvovaní jazykového kurzu vysoká. Cudzinci sa v súčasnosti môžu učiť
slovenský jazyk v špeciálnych kurzoch pre cudzincov, zväčša organizovaných univerzitami,
prostredníctvom súkromných učiteľov, čo je finančne náročné alebo „na ulici“ formou
spontánnej komunikácie s ľuďmi. Študenti prichádzajúci na Slovensko na základe štipendií
absolvujú pred nástupom na štúdium ročný kurz slovenského jazyka. Migranti prichádzajúci
na Slovensko sú často sprevádzaní závislými osobami. Špecifickou skupinou sú deti
navštevujúce školy, ktoré sa učia najrýchlejšie a sú zároveň silnou motiváciou a stimulom pre
zvyšok rodiny. Pre úspešnú integráciu je nevyhnutné poskytovať cudzincom kvalitné a presné
informácie o fungovaní spoločnosti, o trhu práce, o úradných procedúrach a iných
každodenných záležitostiach. Cieľom tejto aktivity bude podpora projektov zameraných na
tvorbu a realizáciu jazykových a prípravných kurzov pre migrantov. Kurzy musia klásť dôraz
na občiansku orientáciu integrácie. Podpora bude smerovať do oblastí uvedených
v Rozhodnutí Rady z 25. júna 2007 č. 435 v článku 4, ods. 1 písm. c; ods. 2 písm. a, b, c, f.
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Budú podporované projekty, ktoré budú viesť ku kvalitnému a efektívnemu jazykovému
vzdelávaniu cudzincov a ich príprave na život v SR.
b) Potenciálni príjemcovia pomoci
Príjemcami grantu budú mimovládne organizácie, neziskové organizácie, vzdelávacie
inštitúcie, štátna správa a územná samospráva. Aktivity budú realizované v rámci
individuálnych projektov na základe výzvy na predkladanie návrhov projektov.
c) Zdôvodnenie projektov, ktoré bude implementovať priamo zodpovedný orgán,
ak je to relevantné
Projekty nebude implementovať priamo zodpovedný orgán.
d) Očakávané výsledky a použité indikátory
Názov ukazovateľa
Počet projektov zameraných na poskytnutie kurzov
Počet uskutočnených kurzov (prípravné, jazykové)
Počet migrantov zúčastňujúcich sa kurzov (v %)
Počet novovytvorených prípravných kurzov
Počet migrantov spokojných s dostupnosťou kurzov (prieskum, v
%)
Počet kurzov zameraných na znevýhodnené skupiny migrantov
Počet vysokokvalifikovaných a kvalifikovaných migrantov
zúčastňujúcich sa kurzov (v %)
Rozšírenie vedomostí o integračných procedúrach
Zvýšené percento nových migrantov ovládajúcich slovenský
jazyk
Zvýšené percento nových migrantov so znalosťami o SR
Zlepšenie vedomostí nových migrantov v oblasti jazyka,
zvyklostí, histórie, inštitúcií, kultúry a socio-ekonomických javov
Zvýšenie pomeru medzi účastníkmi navštevujúcimi kurzy
a účastníkmi úspešne končiacimi kurzy (v %)
Zlepšené jazykové schopnosti znevýhodnených skupín
Zvýšený počet žien, detí, mládeže, postihnutých zúčastňujúcich
sa prípravných kurzov (v %)
Realizovaná
podpora
pre
vysokokvalifikovaných
a kvalifikovaných migrantov
Skvalitnenie jazykových schopností vysokokvalifikovaných
a kvalifikovaných migrantov
Zlepšená štartovacia pozícia na integráciu pre migrantov
Lepšie chápanie slovenských hodnôt a zvykov
Uľahčenie integračného procesu a dostupnosti služieb,
zamestnania a vzdelávania v hosťujúcej krajine
Zlepšenie vzájomného (obojstranného) chápania odlišných kultúr
a hodnôt

Typ
ukazovateľa
výstup
výstup
výstup
výstup
výstup

Cieľová
hodnota
1
14
60
10
75

výstup
výstup

3
65

výsledok
výsledok

o 25 %

výsledok
výsledok

o 45 %

výsledok

o 15

výsledok
výsledok

15

výsledok

áno

výsledok

áno

dopad
dopad
dopad

áno
áno
áno

dopad

áno

e) Publicita financovania ES
Financovanie z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín bude
zviditeľnené pri každej činnosti spojenej s opatreniami financovanými v rámci projektu.
Povinnosti konečného príjemcu týkajúce sa publicity spolufinancovania projektu
z prostriedkov ES budú definované v grantovej zmluve a Príručke pre príjemcu grantu. Tieto
budú v súlade s právnymi predpismi EÚ a SR. Povinnosti informovania sa budú týkať
predovšetkým označenia všetkého technického vybavenia zakúpeného z projektu znakom EÚ,
označenia všetkých informačných materiálov, letákov, dokumentov, učebných materiálov
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vydaných v rámci projektu vetou: „Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu pre
integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín“ a umiestnenia znaku EÚ a informácie
o spolufinancovaní z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín na
sídle, prípadne ďalších priestoroch konečného príjemcu.
Všetky publikácie, na ktorých bude informácia o spolufinancovaní z Európskeho fondu pre
integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín budú zároveň obsahovať informáciu o tom, že
publikácia vyjadruje názory autora a Európska komisia nie je zodpovedná za jej obsah
a použitie.
f) Zlučiteľnosť s podobnými aktivitami financovanými z iných nástrojov ES, ak je
to relevantné
Nepredpokladá sa financovanie podobných aktivít z iných nástrojov zahraničnej pomoci ES.
g) Financovanie
Príspevok spoločenstva
Verejné zdroje
Celkové verejné zdroje
Súkromné zdroje
SPOLU

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

40 500 €
13 500 €

75,00%
25,00%
54 000 € 100,00%
0,00%
0€
54 000 € 100,00%

Aktivita 4: Podpora flexibilných foriem vzdelávania (e-learning, dištančné kurzy)
a informovania o potrebách života v SR pre nových migrantov
a) Účel a rozsah aktivity
Jedným zo základných predpokladov úspešnej integrácie je dostupnosť vzdelávania pre
migrantov. Z tohto pohľadu sa špeciálna pozornosť musí venovať flexibilným formám
vzdelávania. Cieľom aktivity bude podpora projektov zameraných na tvorbu a realizáciu
inovatívnych a flexibilných vzdelávacích kurzov pre migrantov. Podpora bude smerovať do
oblastí uvedených v Rozhodnutí Rady z 25. júna 2007 č. 435 v článku 4, ods. 1 písm. c; ods. 2
písm. a, b, c, d, f. Budú podporované projekty, ktoré povedú ku kvalitnému a efektívnemu
vzdelávaniu cudzincov a ich pripravenosti na život v SR. Výsledkom podpory bude spustenie
nových foriem vzdelávania.
b) Potenciálni príjemcovia pomoci
Príjemcami grantu budú mimovládne organizácie, neziskové organizácie, vzdelávacie
inštitúcie, štátna správa a územná samospráva. Aktivity budú realizované v rámci
individuálnych projektov na základe výzvy na predkladanie návrhov projektov.
c) Zdôvodnenie projektov, ktoré bude implementovať priamo zodpovedný orgán,
ak je to relevantné
Projekty nebude implementovať priamo zodpovedný orgán.
d) Očakávané výsledky a použité indikátory
Názov ukazovateľa
Počet projektov zameraných na poskytnutie kurzov v zmysle
flexibilného vzdelávania
Počet uskutočnených kurzov (prípravné, jazykové)
Počet migrantov zúčastňujúcich sa kurzov (v %)
Počet novovytvorených prípravných kurzov

Typ
ukazovateľa
výstup

Cieľová
hodnota
1

výstup
výstup
výstup

16
15
16
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Počet migrantov spokojných s dostupnosťou kurzov (prieskum, v
%)
Počet vysokokvalifikovaných a kvalifikovaných migrantov
zúčastňujúcich sa kurzov (v %)
Rozšírenie vedomostí o integračných procedúrach
Zvýšené percento nových migrantov ovládajúcich slovenský
jazyk
Zvýšené percento nových migrantov so znalosťami o SR
Zlepšenie vedomostí nových migrantov v oblasti jazyka,
zvyklostí, histórie, inštitúcií, kultúry a socio-ekonomických javov
Zvýšenie pomeru medzi účastníkmi navštevujúcimi kurzy
a účastníkmi úspešne končiacimi kurzy
Zlepšené jazykové schopnosti znevýhodnených skupín
Zvýšený počet žien, detí, mládeže, postihnutých zúčastňujúcich
sa prípravných kurzov
Realizovaná
podpora
pre
vysokokvalifikovaných
a kvalifikovaných migrantov
Skvalitnenie jazykových schopností vysokokvalifikovaných
a kvalifikovaných migrantov
Zlepšená štartovacia pozícia na integráciu pre migrantov
Lepšie chápanie slovenských hodnôt a zvykov
Uľahčenie integračného procesu a dostupnosti služieb,
zamestnania a vzdelávania v hosťujúcej krajine
Zlepšenie vzájomného (obojstranného) chápania odlišných kultúr
a hodnôt

výstup

80

výstup

50

výsledok
výsledok

o 10%

výsledok
výsledok

o 30%
áno

výsledok

áno

výsledok
výsledok

áno
áno

výsledok

áno

výsledok

áno

dopad
dopad
dopad

áno
áno
áno

dopad

áno

e) Publicita financovania ES
Financovanie z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín bude
zviditeľnené pri každej činnosti spojenej s opatreniami financovanými v rámci projektu.
Povinnosti konečného príjemcu týkajúce sa publicity spolufinancovania projektu
z prostriedkov ES budú definované v grantovej zmluve a Príručke pre príjemcu grantu. Tieto
budú v súlade s právnymi predpismi EÚ a SR. Povinnosti informovania sa budú týkať
predovšetkým označenia všetkého technického vybavenia zakúpeného z projektu znakom EÚ,
označenia všetkých informačných materiálov, letákov, dokumentov, učebných materiálov
vydaných v rámci projektu vetou: „Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu pre
integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín“ a umiestnenia znaku EÚ a informácie
o spolufinancovaní z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín na
sídle, prípadne ďalších priestoroch konečného príjemcu.
Všetky publikácie, na ktorých bude informácia o spolufinancovaní z Európskeho fondu pre
integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín budú zároveň obsahovať informáciu o tom, že
publikácia vyjadruje názory autora a Európska komisia nie je zodpovedná za jej obsah
a použitie.
f) Zlučiteľnosť s podobnými aktivitami financovanými z iných nástrojov ES, ak je
to relevantné
MŠ SR prostredníctvom operačného programu Vzdelávanie bude v rokoch 2007-2013
podporovať v rámci opatrenia 2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania aktivitu:
•

podpora rozvoja e-learningových foriem vzdelávania

Navrhovaná aktivita v rámci tohto ročného programu je orientovaná na špecifickú skupinu
migrantov, ktorá je vnútorne heterogénna a má špeciálne potreby. Pred vyhlásením výzvy na
projekty podporujúce rekvalifikáciu ako súčasť individuálneho poradenstva bude táto
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konzultovaná s predstaviteľmi MPSVR SR a MŠ SR ako riadiacimi orgánmi pre operačné
programy v rámci ESF.
Európsky fond pre utečencov podporuje aktivity tohto typu so zameraním na skupinu
azylantov. Keďže tá nie je cieľovou skupinou tohto ročného programu, existuje medzi týmito
dvomi fondmi jasná deliaca čiara.
g) Financovanie
Príspevok spoločenstva
Verejné zdroje
Celkové verejné zdroje
Súkromné zdroje
SPOLU

A
54 750 € 75,00%
B
18 250 € 25,00%
C=A+B 73 000 € 100,00%
D
0€
0,00%
E=C+D 73 000 € 100,00%

Aktivita 5: Podpora zriaďovania a prevádzky informačných poradných centier pre
migrantov s cieľom uľahčiť ich integráciu a prístup k základným službám a k vstupu na
trh práce so špecifickým zameraním na znevýhodnené skupiny (ženy, staršie osoby a iné)
a) Účel a rozsah aktivity
Funkciu alternatívneho informátora v SR na seba prebral mimovládny sektor, ktorý poskytuje
občanom tretích krajín informácie prevažne prostredníctvom individuálnych konzultácií
v oblastiach zamestnania, podnikania, bývania, zdravotnej starostlivosti a iných. Cieľom
aktivity bude podpora projektov zameraných na zriaďovanie a prevádzku informačných
centier, a tým stabilizácia resp. rozšírenie existujúcej siete a zvýšenie dostupnosti centier.
Podpora bude smerovať do oblastí uvedených v Rozhodnutí Rady z 25. júna 2007 č. 435
v článku 4, ods. 1 písm. b; ods. 2 písm. a, b, c, f; ods. 3 písm. a. Budú podporované projekty,
ktoré zabezpečia pokračovanie fungovania existujúcich informačných centier, ako aj ich
rozšírenie do nových lokalít. Prioritou bude efektivita pri poskytovaní informácií a zvýšenie
ich dostupnosti. Zriaďovanie informačných centier sa bude realizovať v súlade s koncepciou
EK o vytváraní mobilitných partnerstiev a vytvárania tzv. kooperačných platforiem.
b) Potenciálni príjemcovia pomoci
Príjemcami grantu budú mimovládne organizácie, neziskové organizácie, vzdelávacie
inštitúcie, štátna správa a územná samospráva. Aktivity budú realizované v rámci
individuálnych projektov na základe výzvy na predkladanie návrhov projektov.
c) Zdôvodnenie projektov, ktoré bude implementovať priamo zodpovedný orgán,
ak je to relevantné
Projekty nebude implementovať priamo zodpovedný orgán.
d) Očakávané výsledky a použité indikátory
Názov ukazovateľa
Počet projektov zameraných an rozvoj informačných sietí
Rozšírenie vedomostí o integračných opatreniach
Lepší prístup migrantov k službám a tovarom
Zlepšená kvalita poskytovaných služieb pre migrantov
Zefektívnenie integračnej politiky
Zlepšená štartovacia pozícia na integráciu pre migrantov
Lepšie chápanie slovenských hodnôt a zvykov
Uľahčenie integračného procesu a dostupnosti služieb,

Typ
ukazovateľa
výstup
výsledok
výsledok
výsledok
výsledok
dopad
dopad
dopad

Cieľová
hodnota
1
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
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zamestnania a vzdelávania v hosťujúcej krajine
Zlepšenie vzájomného (obojstranného) chápania odlišných kultúr
a hodnôt

dopad

áno

e) Publicita financovania ES
Financovanie z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín bude
zviditeľnené pri každej činnosti spojenej s opatreniami financovanými v rámci projektu.
Povinnosti konečného príjemcu týkajúce sa publicity spolufinancovania projektu
z prostriedkov ES budú definované v grantovej zmluve a Príručke pre príjemcu grantu. Tieto
budú v súlade s právnymi predpismi EÚ a SR. Povinnosti informovania sa budú týkať
predovšetkým označenia všetkého technického vybavenia zakúpeného z projektu znakom EÚ,
označenia všetkých informačných materiálov, letákov, dokumentov, učebných materiálov
vydaných v rámci projektu vetou: „Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu pre
integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín“ a umiestnenia znaku EÚ a informácie
o spolufinancovaní z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín na
sídle, prípadne ďalších priestoroch konečného príjemcu.
Všetky publikácie, na ktorých bude informácia o spolufinancovaní z Európskeho fondu pre
integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín budú zároveň obsahovať informáciu o tom, že
publikácia vyjadruje názory autora a Európska komisia nie je zodpovedná za jej obsah
a použitie.
f) Zlučiteľnosť s podobnými aktivitami financovanými z iných nástrojov ES, ak je
to relevantné
Európsky fond pre utečencov podporuje aktivity tohto typu so zameraním na skupinu
azylantov. Keďže tá nie je cieľovou skupinou tohto ročného programu, existuje medzi týmito
dvomi fondmi jasná deliaca čiara.
Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia rozdeľujúci prostriedky z ESF vo
svojom opatrení Podpora vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe na trh práce a podpora
integrácie znevýhodnených skupín na trh práce s osobitným zreteľom na marginalizované
rómske komunity podporuje vzdelávacie aktivity zamerané na udržiavanie a získanie nových
odborných zručností uchádzačov o zamestnanie, najmä tých, ktorí sú znevýhodnenými
uchádzačmi o zamestnanie a príslušníkmi marginalizovaných skupín. Migranti sú považovaní
za znevýhodnenú skupinu vo vzťahu k trhu práce. Podpora rekvalifikácie cudzincov v rámci
Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín dopĺňa aktivity cielené
na znevýhodnené skupiny obyvateľstva podporované v rámci ESF. Rekvalifikácie
zabezpečované Úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny sú podporované prostredníctvom ESF.
Rekvalifikácie ako súčasť individuálneho poradenstva v menších projektoch
implementovaných najmä MNO sú podporované v rámci tohto fondu. Pred vyhlásením výzvy
na projekty podporujúce rekvalifikáciu ako súčasť individuálneho poradenstva bude táto
konzultovaná s predstaviteľmi MPSVR SR a MŠ SR ako riadiacimi orgánmi pre operačné
programy v rámci ESF.
g) Financovanie
Príspevok spoločenstva A
B
Verejné zdroje
Celkové verejné zdroje C=A+B
D
Súkromné zdroje
E=C+D
SPOLU

60 000 € 75,00%
20 000 € 25,00%
80 000 € 100,00%
0€
0,00%
80 000 € 100,00%

14

Operačný cieľ:
OC 1.3. Vytvorenie efektívnej komunikačnej a informačnej stratégie voči migrantom
a majoritnej populácií
Aktivita 6: Podpora informačných kampaní zameraných na médiá a majoritnú populáciu
s cieľom zlepšiť porozumenie a prijímanie migrácie zo strany hostiteľskej spoločnosti
a) Účel a rozsah aktivity
Vzhľadom k tomu, že integrácia je obojsmerný proces, je dôležité podrobne skúmať aj
správanie, reakcie a postoje majoritnej časti populácie. Vo všeobecnosti sa dá konštatovať, že
slovenská verejnosť nerozlišuje medzi rôznymi typmi a skupinami cudzincov, čo vedie
k zovšeobecňovaniu, k vytváraniu stereotypov a predsudkov. Tento druh postojov je
podporovaný neurčitými postojmi politikov a médiami, ktoré v mnohých prípadoch skresľujú
podstatu informácií a informujú tendenčne. Xenofóbne a stereotypné postoje sa prejavujú
najmä v nazeraní na cudzincov ako na ľudí oberajúcich Slovákov o prácu, zvyšujúcich
kriminalitu či prenášajúcich nebezpečné choroby. Postoje k cudzincom sa líšia aj medzi
generáciami, staršie generácie majú z cudzincov väčšie obavy ako mladší občania. Cieľom
aktivity bude podpora projektov zameraných na informovanie majoritnej populácie a s tým
spojená osveta o integrácii cudzincov v SR. Podpora bude smerovať do oblastí uvedených
v Rozhodnutí Rady z 25. júna 2007 č. 435 v článku 4, ods. 3 písm. j.
Budú podporované projekty, ktoré dokážu efektívne a cielene osloviť veľkú časť populácie
a tým zvyšovať povedomie o problematike integrácie cudzincov. Takisto budú podporované
projekty, v ktorých sa budú prezentovať samotní migranti prostredníctvom mediálnych
a iných verejných vystúpení, a budú tak priamo sprostredkúvať informácie o krajinách
pôvodu i živote v prijímajúcej krajine, a prispievať tak k zlepšeniu obrazu cudzincov
a imigrantov.
Výsledkom podpory bude spustenie nových kampaní zameraných na majoritnú populáciu ako
aj predstaviteľov médií.
b) Potenciálni príjemcovia pomoci
Príjemcami grantu budú mimovládne organizácie, neziskové organizácie, vzdelávacie
inštitúcie, štátna správa a územná samospráva. Aktivity budú realizované v rámci
individuálnych projektov na základe výzvy na predkladanie návrhov projektov.
c) Zdôvodnenie projektov, ktoré bude implementovať priamo zodpovedný orgán,
ak je to relevantné
Projekty nebude implementovať priamo zodpovedný orgán.
d) Očakávané výsledky a použité indikátory
Názov ukazovateľa
Number of projects of the type: information campaign
Druhy informačných kampaní
Zlepšené vnímanie integrácie migrantov zo strany majoritnej
spoločnosti
Zlepšená štartovacia pozícia na integráciu pre migrantov
Zlepšenie vzájomného (obojstranného) chápania odlišných kultúr
a hodnôt

Typ
ukazovateľa
výstup
výstup
výsledok

Cieľová
hodnota
1
2
áno

dopad
dopad

áno
áno
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e) Publicita financovania ES
Financovanie z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín bude
zviditeľnené pri každej činnosti spojenej s opatreniami financovanými v rámci projektu.
Povinnosti konečného príjemcu týkajúce sa publicity spolufinancovania projektu
z prostriedkov ES budú definované v grantovej zmluve a Príručke pre príjemcu grantu. Tieto
budú v súlade s právnymi predpismi EÚ a SR. Povinnosti informovania sa budú týkať
predovšetkým označenia všetkého technického vybavenia zakúpeného z projektu znakom EÚ,
označenia všetkých informačných materiálov, letákov, dokumentov, učebných materiálov
vydaných v rámci projektu vetou: „Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu pre
integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín“ a umiestnenia znaku EÚ a informácie
o spolufinancovaní z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín na
sídle, prípadne ďalších priestoroch konečného príjemcu.
Všetky publikácie, na ktorých bude informácia o spolufinancovaní z Európskeho fondu pre
integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín budú zároveň obsahovať informáciu o tom, že
publikácia vyjadruje názory autora a Európska komisia nie je zodpovedná za jej obsah
a použitie.
f) Zlučiteľnosť s podobnými aktivitami financovanými z iných nástrojov ES, ak je
to relevantné
Nepredpokladá sa financovanie podobných aktivít z iných nástrojov zahraničnej pomoci ES.
g) Financovanie
Príspevok spoločenstva
Verejné zdroje
Celkové verejné zdroje
Súkromné zdroje
SPOLU

A
B

54 750 € 75,00%
18 250 € 25,00%
C=A+B 73 000 € 100,00%
D
0,00%
0€
E=C+D 73 000 € 100,00%

Aktivita 7 Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít zahŕňajúcich migrantov aj
majoritnú spoločnosť a rozvoj dialógu medzi vierovyznaniami a kultúrami.
a) Účel a rozsah aktivity
Spoločné aktivity komunít a kultúrnych zväzov cudzincov a majoritnej populácie sú skôr
ojedinelé, avšak majú značný ohlas a sú vnímané veľmi kladne. Cieľom aktivity bude
podpora projektov zameraných na facilitovanie spoločných aktivít medzi majoritnou
spoločnosťou a skupinami cudzincov vo veľkej miere organizovaných v rôznych spolkoch
a združeniach. Podpora bude smerovať do oblastí uvedených v Rozhodnutí Rady z 25. júna
2007 č. 435 v článku 4, ods. 2 písm. a; ods. 3 písm. g. Budú podporované projekty, ktoré budú
obsahovať aktivity stimulujúce spoluprácu a vzájomné poznávanie sa medzi kultúrami.
b) Potenciálni príjemcovia pomoci
Príjemcami grantu budú mimovládne organizácie, neziskové organizácie, vzdelávacie
inštitúcie, štátna správa a územná samospráva. Aktivity budú realizované v rámci
individuálnych projektov na základe výzvy na predkladanie návrhov projektov.
c) Zdôvodnenie projektov, ktoré bude implementovať priamo zodpovedný orgán,
ak je to relevantné
Projekty nebude implementovať priamo zodpovedný orgán.
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d) Očakávané výsledky a použité indikátory
Názov ukazovateľa
Druh aktivít zahŕňajúcich migrantov a majoritnú spoločnosť
Počet projektov zahŕňajúcich migrantov a majoritnú spoločnosť
(mimo informačných kampaní)
Zlepšené vnímanie integrácie migrantov zo strany majoritnej
spoločnosti
zlepšenie subjektívnych pocitov migrantov o kvalite života
v prijímajúcej krajine
Uľahčenie integračného procesu a dostupnosti služieb,
zamestnania a vzdelávania v hosťujúcej krajine
Zlepšenie vzájomného (obojstranného) chápania odlišných kultúr
a hodnôt

Typ
ukazovateľa
výstup
výstup

Cieľová
hodnota
3
1

výsledok

áno

výsledok

áno

dopad

áno

dopad

áno

e) Publicita financovania ES
Financovanie z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín bude
zviditeľnené pri každej činnosti spojenej s opatreniami financovanými v rámci projektu.
Povinnosti konečného príjemcu týkajúce sa publicity spolufinancovania projektu
z prostriedkov ES budú definované v grantovej zmluve a Príručke pre príjemcu grantu. Tieto
budú v súlade s právnymi predpismi EÚ a SR. Povinnosti informovania sa budú týkať
predovšetkým označenia všetkého technického vybavenia zakúpeného z projektu znakom EÚ,
označenia všetkých informačných materiálov, letákov, dokumentov, učebných materiálov
vydaných v rámci projektu vetou: „Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu pre
integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín“ a umiestnenia znaku EÚ a informácie
o spolufinancovaní z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín na
sídle, prípadne ďalších priestoroch konečného príjemcu.
Všetky publikácie, na ktorých bude informácia o spolufinancovaní z Európskeho fondu pre
integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín budú zároveň obsahovať informáciu o tom, že
publikácia vyjadruje názory autora a Európska komisia nie je zodpovedná za jej obsah
a použitie.
f) Zlučiteľnosť s podobnými aktivitami financovanými z iných nástrojov ES, ak je
to relevantné
Nepredpokladá sa financovanie podobných aktivít z iných nástrojov zahraničnej pomoci ES.
g) Financovanie
Príspevok spoločenstva A
20 177 € 75,00%
B
Verejné zdroje
6 726 € 25,00%
Celkové verejné zdroje C=A+B 26 903 € 100,00%
D
0€
Súkromné zdroje
0,00%
E=C+D 26 903 € 100,00%
SPOLU
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3.2. Akcie v rámci priority 2
Vypracovanie ukazovateľov a metodík hodnotenia na posúdenie pokroku, úpravu politík
a opatrení a uľahčenie koordinácie komparatívneho učenia
Operačné ciele
OC.2.1. zber kvalitných štatistických dát v oblasti legálnej migrácie
OC 2.2 vytvorenie indikátorov a realizácia evaluácií integračnej politiky a jej opatrení
Aktivita 8: Tvorba indikátorov, monitorovacích a evaluačných techník na podporu
skvalitnenia integračných opatrení
a) Účel a rozsah aktivity
Slovenská republika trpí nedostatkom dát a štatistických nástrojov v oblasti legálnej migrácie
a integrácie cudzincov do spoločnosti. Cieľom aktivity je vytvoriť a aktualizovať štatistické
indikátory a spôsoby ich získavania a podporiť tvorbu evaluačných metód a techník, ktoré
umožnia hodnotiť ex post implementované projekty v oblasti integrácie ako aj hodnotiť ex
ante navrhované opatrenia. Podpora bude smerovať do oblastí uvedených v Rozhodnutí Rady
z 25. júna 2007 č. 435 v článku 4, ods. 3 písm. e, f, h, i.
b) Potenciálni príjemcovia pomoci
Príjemcami grantu budú mimovládne organizácie, neziskové organizácie, vzdelávacie
inštitúcie, štátna správa a územná samospráva. Aktivity budú realizované v rámci
individuálnych projektov na základe výzvy na predkladanie návrhov projektov.
c) Zdôvodnenie projektov, ktoré bude implementovať priamo zodpovedný orgán,
ak je to relevantné
Projekt nebude implementovať priamo zodpovedný orgán
d) Očakávané výsledky a použité indikátory
Názov ukazovateľa
Počet podporených evaluácií (počet projektov)
Zlepšenie tvorby evaluačných nástrojov
Zlepšenie vedomostí o slabých a silných stránkach prípravných
kurzov
Rozšírené oblasti poznatkov o integrácii

Typ
ukazovateľa
výstup
výsledok
výsledok

Cieľová
hodnota
1
áno
áno

dopad

áno

e) Publicita financovania ES
Financovanie z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín bude
zviditeľnené pri každej činnosti spojenej s opatreniami financovanými v rámci projektu.
Povinnosti konečného príjemcu týkajúce sa publicity spolufinancovania projektu
z prostriedkov ES budú definované v grantovej zmluve a Príručke pre príjemcu grantu. Tieto
budú v súlade s právnymi predpismi EÚ a SR. Povinnosti informovania sa budú týkať
predovšetkým označenia všetkého technického vybavenia zakúpeného z projektu znakom EÚ,
označenia všetkých informačných materiálov, letákov, dokumentov, učebných materiálov
vydaných v rámci projektu vetou: „Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu pre
integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín“ a umiestnenia znaku EÚ a informácie
o spolufinancovaní z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín na
sídle, prípadne ďalších priestoroch konečného príjemcu.
Všetky publikácie, na ktorých bude informácia o spolufinancovaní z Európskeho fondu pre
integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín budú zároveň obsahovať informáciu o tom, že
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publikácia vyjadruje názory autora a Európska komisia nie je zodpovedná za jej obsah
a použitie.
f) Zlučiteľnosť s podobnými aktivitami financovanými z iných nástrojov ES, ak je
to relevantné
Nepredpokladá sa financovanie podobných aktivít z iných nástrojov zahraničnej pomoci ES.
g) Financovanie
Príspevok spoločenstva
Verejné zdroje
Celkové verejné zdroje
Súkromné zdroje
SPOLU

A
B

71 250 €
23 750 €

75,00%
25,00%
C=A+B 95 000 € 100,00%
D
0,00%
0€
E=C+D 95 000 € 100,00%

Operačný cieľ:
OC 2.3. vykonanie komplexného výskumu v oblasti integrácie
Aktivita 9: Podpora výskumu v oblasti integračnej politiky
a) Účel a rozsah aktivity
Cieľom aktivity bude podpora výskumu v oblasti integračnej politiky, ktorý doposiaľ v SR
absentoval. Podpora bude smerovať do oblastí uvedených v Rozhodnutí Rady z 25. júna 2007
č. 435 v článku 4, ods. 3 písm. e. Budú podporované projekty, ktoré podporia výskum
v oblasti integračnej politiky ako napr. výskum migračných trendov; postoje majoritnej
populácie k migrantom; štruktúra pracovnej migrácie a iné. Výsledkom podpory bude
rozšírenie poznania o nové zistenia, ktoré doposiaľ v SR absentovali, ako aj aktualizácia
výskumných zistení z posledného obdobia.
b) Potenciálni príjemcovia pomoci
Príjemcami grantu budú mimovládne organizácie, neziskové organizácie, vzdelávacie
inštitúcie, štátna správa a územná samospráva. Aktivity budú realizované v rámci
individuálnych projektov na základe výzvy na predkladanie návrhov projektov.
c) Zdôvodnenie projektov, ktoré bude implementovať priamo zodpovedný orgán,
ak je to relevantné
Projekty nebude implementovať priamo zodpovedný orgán.
d) Očakávané výsledky a použité indikátory
Názov ukazovateľa
Počet výskumných výstupov (počet projektov)
Počet uskutočnených výskumných úloh a analýz
Skvalitnenie integračnej politiky
Rozšírené oblasti poznatkov o integrácii

Typ
ukazovateľa
výstup
výstup
výsledok
dopad

Cieľová
hodnota
1
5
áno
áno
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e) Publicita financovania ES
Financovanie z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín bude
zviditeľnené pri každej činnosti spojenej s opatreniami financovanými v rámci projektu.
Povinnosti konečného príjemcu týkajúce sa publicity spolufinancovania projektu
z prostriedkov ES budú definované v grantovej zmluve a Príručke pre príjemcu grantu. Tieto
budú v súlade s právnymi predpismi EÚ a SR. Povinnosti informovania sa budú týkať
predovšetkým označenia všetkého technického vybavenia zakúpeného z projektu znakom EÚ,
označenia všetkých informačných materiálov, letákov, dokumentov, učebných materiálov
vydaných v rámci projektu vetou: „Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu pre
integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín“ a umiestnenia znaku EÚ a informácie
o spolufinancovaní z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín na
sídle, prípadne ďalších priestoroch konečného príjemcu.
Všetky publikácie, na ktorých bude informácia o spolufinancovaní z Európskeho fondu pre
integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín budú zároveň obsahovať informáciu o tom, že
publikácia vyjadruje názory autora a Európska komisia nie je zodpovedná za jej obsah
a použitie.
f) Zlučiteľnosť s podobnými aktivitami financovanými z iných nástrojov ES, ak je
to relevantné
Nepredpokladá sa financovanie podobných aktivít z iných nástrojov zahraničnej pomoci ES.
g) Financovanie
Príspevok spoločenstva
Verejné zdroje
Celkové verejné zdroje
Súkromné zdroje
SPOLU

A
B

81 963 € 75,00%
27 321 € 25,00%
C=A+B 109 284 € 100,00%
D
0,00%
0€
E=C+D 109 284 € 100,00%

3.3. Akcie v rámci priority 3
Budovanie kapacít v rámci politiky, koordinácie a budovanie medzikultúrnych znalostí na
rôznych úrovniach a rezortoch vlády
Operačný cieľ
OC 3.1. prierezový rozvoj ľudských zdrojov v oblasti integračnej politiky
Aktivita 10: Budovanie kapacít na všetkých úrovniach integračnej politiky (ministerstvá,
samospráva, MNO a iné)
a) Účel a rozsah aktivity
Cieľom aktivity bude podpora projektov, ktoré zabezpečia budovanie kapacít v oblasti
integračnej politiky. Podpora bude smerovať do oblastí uvedených v Rozhodnutí Rady z 25.
júna 2007 č. 435 v článku 4, ods. 1 písm. a.
Budú podporované projekty, ktoré podporia vzdelávanie na rôznych stupňoch v oblasti
integračnej politiky ako napr. vzdelávanie na Úradoch PSVR, Informačných centrách,
výskumných ústavoch a pod.
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b) Potenciálni príjemcovia pomoci
Príjemcami grantu budú mimovládne organizácie, neziskové organizácie, vzdelávacie
inštitúcie, štátna správa a územná samospráva. Aktivity budú realizované v rámci
individuálnych projektov na základe výzvy na predkladanie návrhov projektov.
c) Zdôvodnenie projektov, ktoré bude implementovať priamo zodpovedný orgán,
ak je to relevantné
Projekty nebude implementovať priamo zodpovedný orgán.
d) Očakávané výsledky a použité indikátory
Názov ukazovateľa
Počet projektov typu vzdelávacích aktivít
Počet účastníkov vzdelávacích aktivít
Skvalitnenie ľudských zdrojov v oblasti manažmentu integrácie
Skvalitnenie
medzikultúrnych
zručností
všetkých
zainteresovaných subjektov
Zlepšená kvalita poskytovaných služieb pre migrantov
Rozšírenie vedomostí v oblasti integračnej politiky
Rozšírenie vedomostí a skvalitnenie ľudských zdrojov v oblasti
medzikultúrnej spolupráce
Zlepšené riadenie integračnej politiky

Typ
ukazovateľa
výstup
výstup
výsledok
výsledok

Cieľová
hodnota
1
30
áno
áno

výsledok
výsledok
výsledok

áno
áno
áno

dopad

áno

e) Publicita financovania ES
Financovanie z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín bude
zviditeľnené pri každej činnosti spojenej s opatreniami financovanými v rámci projektu.
Povinnosti konečného príjemcu týkajúce sa publicity spolufinancovania projektu
z prostriedkov ES budú definované v grantovej zmluve a Príručke pre príjemcu grantu. Tieto
budú v súlade s právnymi predpismi EÚ a SR. Povinnosti informovania sa budú týkať
predovšetkým označenia všetkého technického vybavenia zakúpeného z projektu znakom EÚ,
označenia všetkých informačných materiálov, letákov, dokumentov, učebných materiálov
vydaných v rámci projektu vetou: „Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu pre
integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín“ a umiestnenia znaku EÚ a informácie
o spolufinancovaní z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín na
sídle, prípadne ďalších priestoroch konečného príjemcu.
Všetky publikácie, na ktorých bude informácia o spolufinancovaní z Európskeho fondu pre
integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín budú zároveň obsahovať informáciu o tom, že
publikácia vyjadruje názory autora a Európska komisia nie je zodpovedná za jej obsah
a použitie.
f) Zlučiteľnosť s podobnými aktivitami financovanými z iných nástrojov ES, ak je
to relevantné
Nepredpokladá sa financovanie podobných aktivít z iných nástrojov zahraničnej pomoci ES.
g) Financovanie
Príspevok spoločenstva A
61 286 € 75,00%
B
20 429 € 25,00%
Verejné zdroje
Celkové verejné zdroje C=A+B 81 715 € 100,00%
D
Súkromné zdroje
0,00%
0€
E=C+D 81 715 € 100,00%
SPOLU
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3.4. Akcie v rámci priority 4
Výmena skúseností, osvedčených postupov a informácií v oblasti integrácie medzi
členskými štátmi
Operačný cieľ
OC 4. výmena informácií a skúseností týkajúcich sa integrácie a podpora spolupráce medzi
členskými štátmi EÚ.
Aktivita 11: Tvorba sietí za účelom výmeny skúseností, osvedčených postupov a informácií
v rámci integračného procesu
a) Účel a rozsah aktivity
Cieľom aktivity bude podpora projektov, ktoré zabezpečia sieťovanie subjektov zo SR so
subjektmi z krajín EÚ a vytvoria tak sieť organizácií, prostredníctvom ktorých sa budú do SR
prenášať skúsenosti a vedomosti z oblasti integrácie cudzincov.
Budú podporované projektové aktivity vytvárajúce siete ako napr. semináre, konferencie,
workshopy a iné.
b) Potenciálni príjemcovia pomoci
Príjemcami grantu budú mimovládne organizácie, neziskové organizácie, vzdelávacie
inštitúcie, štátna správa a územná samospráva. Aktivity budú realizované v rámci
individuálnych projektov na základe výzvy na predkladanie návrhov projektov.
c) Zdôvodnenie projektov, ktoré bude implementovať priamo zodpovedný orgán,
ak je to relevantné
Projekty nebude implementovať priamo zodpovedný orgán.
d) Očakávané výsledky a použité indikátory
Názov ukazovateľa
Počet projektov zameraných na networking
Počet a druh zainteresovaných subjektov
Rozšírenie vedomostí v oblasti integračnej politiky
Skvalitnená spolupráca medzi rôznymi zainteresovanými
subjektmi
Rozšírenie vedomostí o iných prístupoch k integračnej politike
Rozšírená oblasť poznatkov o integrácii

Typ
ukazovateľa
výstup
výstup
výsledok
výsledok

Cieľová
hodnota
1
5
áno
áno

výsledok
dopad

áno
áno

e) Publicita financovania ES
Financovanie z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín bude
zviditeľnené pri každej činnosti spojenej s opatreniami financovanými v rámci projektu.
Povinnosti konečného príjemcu týkajúce sa publicity spolufinancovania projektu
z prostriedkov ES budú definované v grantovej zmluve a Príručke pre príjemcu grantu. Tieto
budú v súlade s právnymi predpismi EÚ a SR. Povinnosti informovania sa budú týkať
predovšetkým označenia všetkého technického vybavenia zakúpeného z projektu znakom EÚ,
označenia všetkých informačných materiálov, letákov, dokumentov, učebných materiálov
vydaných v rámci projektu vetou: „Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu pre
integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín“ a umiestnenia znaku EÚ a informácie
o spolufinancovaní z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín na
sídle, prípadne ďalších priestoroch konečného príjemcu.
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Všetky publikácie, na ktorých bude informácia o spolufinancovaní z Európskeho fondu pre
integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín budú zároveň obsahovať informáciu o tom, že
publikácia vyjadruje názory autora a Európska komisia nie je zodpovedná za jej obsah
a použitie.
f) Zlučiteľnosť s podobnými aktivitami financovanými z iných nástrojov ES, ak je
to relevantné
Nepredpokladá sa financovanie podobných aktivít z iných nástrojov zahraničnej pomoci ES.
g) Financovanie
15 035 € 75,00%
Príspevok spoločenstva A
B
5 012 € 25,00%
Verejné zdroje
Celkové verejné zdroje C=A+B 20 047 € 100,00%
D
Súkromné zdroje
0,00%
0€
E=C+D 20 047 € 100,00%
SPOLU
Aktivita 12: Podpora pilotných projektov v oblasti skvalitnenia prístupu migrantov
k službám, tovarom, kultúrnemu a spoločenskému životu založených na diseminácii
skúseností medzi členskými štátmi
a) Účel a rozsah aktivity
Cieľom aktivity bude podpora projektov, ktoré majú inovatívny charakter, resp. obsahujú
originálne aktivity. Budú podporované projektové aktivity navrhujúce nové riešenia, ktoré
treba overiť v praxi.
b) Potenciálni príjemcovia pomoci
Príjemcami grantu budú mimovládne organizácie, neziskové organizácie, vzdelávacie
inštitúcie, štátna správa a územná samospráva. Aktivity budú realizované v rámci
individuálnych projektov na základe výzvy na predkladanie návrhov projektov, ktoré budú
musieť obsahovať participáciu subjektu z iného členského štátu.
c) Zdôvodnenie projektov, ktoré bude implementovať priamo zodpovedný orgán,
ak je to relevantné
Projekty nebude implementovať priamo zodpovedný orgán.
d) Očakávané výsledky a použité indikátory
Názov ukazovateľa
Počet inovatívnych výstupov (počet projektov)
Druhy inovatívnych výstupov
Rozšírenie vedomostí o iných prístupoch k integračnej politike
Rozšírená oblasť poznatkov o integrácii

Typ
ukazovateľa
výstup
výstup
výsledok
dopad

Cieľová
hodnota
1
2
áno
áno

e) Publicita financovania ES
Financovanie z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín bude
zviditeľnené pri každej činnosti spojenej s opatreniami financovanými v rámci projektu.
Povinnosti konečného príjemcu týkajúce sa publicity spolufinancovania projektu
z prostriedkov ES budú definované v grantovej zmluve a Príručke pre príjemcu grantu. Tieto
budú v súlade s právnymi predpismi EÚ a SR. Povinnosti informovania sa budú týkať
predovšetkým označenia všetkého technického vybavenia zakúpeného z projektu znakom EÚ,
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označenia všetkých informačných materiálov, letákov, dokumentov, učebných materiálov
vydaných v rámci projektu vetou: „Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu pre
integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín“ a umiestnenia znaku EÚ a informácie
o spolufinancovaní z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín na
sídle, prípadne ďalších priestoroch konečného príjemcu.
Všetky publikácie, na ktorých bude informácia o spolufinancovaní z Európskeho fondu pre
integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín budú zároveň obsahovať informáciu o tom, že
publikácia vyjadruje názory autora a Európska komisia nie je zodpovedná za jej obsah
a použitie.
f) Zlučiteľnosť s podobnými aktivitami financovanými z iných nástrojov ES, ak je
to relevantné
Nepredpokladá sa financovanie podobných aktivít z iných nástrojov zahraničnej pomoci ES.
g) Financovanie
Príspevok spoločenstva
Verejné zdroje
Celkové verejné zdroje
Súkromné zdroje
SPOLU

A
10 500 € 75,00%
B
3 500 € 25,00%
C=A+B 14 000 € 100,00%
D
0€
0,00%
E=C+D 14 000 € 100,00%

4. Technická asistencia
4.1. Cieľ technickej asistencie
Prostriedky technickej pomoci bude využívať Ministerstvo vnútra SR ako zodpovedný orgán
a certifikačný orgán a Ministerstvo financií SR ako orgán auditu pre Európsky fond pre
integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín. Účelom použitia prostriedkov technickej
pomoci sú činnosti súvisiace s prípravou ročného programu 2007, s hodnotením a výberom
národných projektov a individuálnych projektov, monitorovaním a hodnotením
implementovaných projektov.
Časť výdavkov technickej a administratívnej pomoci zodpovedného orgánu súvisí
s operačnými výdavkami, ako napr. publikovanie výziev a preklady pre potreby Komisie.
Nakoľko je obdobie rokov 2007 a 2008 zamerané predovšetkým na vytvorenie a nastavenie
systému riadenia a kontroly, zodpovedný orgán bude využívať v tomto systéme aj externých
konzultantov, ktorí majú skúsenosti s riadením štrukturálnych fondov.
Technická pomoc bude v rámci ročného programu 2007 využitá v súlade s príslušnými
ustanoveniami rozhodnutia a ďalšími pravidlami EÚ a v súlade s právnymi predpismi SR.
Výdavky budú zahŕňať:


výdavky spojené s prípravou, schvaľovaním, riadením a monitorovaním ročného
programu, zabezpečenie funkčnosti monitorovacieho výboru pre všeobecný program
Solidarita a riadenie migračných tokov;



výdavky na prípravu a preklad programových dokumentov a hodnotiacich správ pre
potreby Komisie;



výdavky spojené s prípravou, hodnotením, výberom, riadením, monitorovaním
a hodnotením projektov ročného programu;
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výdavky na činnosť monitorovacieho výboru pre všeobecný program Solidarita
a riadenie migračných tokov;



výdavky na mzdy stálych interných zamestnancov Ministerstva vnútra SR
a Ministerstva financií SR, ktorí budú vykonávať úlohy spojené s implementáciou
ročného programu 2007 – programovanie, implementácia, monitorovanie, hodnotenie,
finančné riadenie (predbežná finančná kontrola, platby, kontroly a audity);



výdavky na externých konzultantov, ktorí budú vykonávať úlohy spojené s prípravou
výzvy, prípravou systému riadenia a kontroly a operačných manuálov - interných
aktov riadenia zodpovedného, certifikačného orgánu a orgánu auditu;



výdavky na technické vybavenie kompetentných orgánov;



výdavky na publicitu - vytvorenie a pravidelná aktualizácia internetovej stránky pre
všetky štyri fondy všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov,
prednášková činnosť, informačné a propagačné materiály.

Výdavky na zamestnancov zodpovedného orgánu (platobnej jednotky), certifikačného orgánu
a orgánu auditu, ktorí budú vykonávať úlohy v rámci spoločného systému riadenia a kontroly
pre štyri fondy všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov budú
financované pomernou čiastkou z technickej pomoci každého fondu, t.j. z technickej pomoci
Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín bude financovaná
jedna štvrtina výdavkov.
Verejné obstarávanie:
Všetky aktivity financované z technickej pomoci fondu ako napr. preklady a nákup
zariadenia, tvorba internetovej stránky o EBF sú zabezpečené 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.
Časový harmonogram použitia technickej pomoci:
Začiatok: január 2008
Koniec: jún 2010
Financovanie:
A
B

Príspevok spoločenstva
Verejné zdroje
Celkové verejné zdroje
Súkromné zdroje
SPOLU

76 698,11 € 100,00%
0,00%
0€
C= A+ B 76 698,11 € 100,00%
D
0,00%
0€
E= C+ D 76 698,11 € 100,00%

4.2. Očakávané kvantifikovateľné výsledky
Názov ukazovateľa
Počet pracovníkov plniacich úlohy súvisiace so systémom riadenia a kontroly
fondu
Počet pracovníkov spoločného systému riadenia a kontroly
Počet vytvorených internetových stránok o fonde
Počet publikovaných výziev na predkladanie žiadosti o grant
Počet počítačových zostáv pre pracovníkov systému riadenia a kontroly
Počet USB kľúčov

Cieľová
hodnota
2
1+1/3
1
1
4
4
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Počet tlačiarní
Počet preložených materiálov (ročný program 2007, správa o pokroku,
záverečná správa, dokumentácia systému riadenia a kontroly)
Počet absolvovaných školení súvisiacich so systémom a riadením fondu
Počet kontrol na mieste na jeden projekt
Počet informačných stretnutí s príjemcami grantu
Počet stretnutí monitorovacieho výboru Solidarita a riadenie migračných tokov
Počet zasadnutí komitologického výboru Solidarita a riadenie migračných tokov
Počet dohôd o vykonaní práce s externým spolupracovníkom zodpovedného
orgánu
Počet prednášok, vzdelávacích aktivít súvisiacich s informovanosťou o fonde
Počet článkov o aktivitách spolufinancovaných z fondu publikovaných
celoslovenskom periodiku

3/4
5
2
2
4
4
1
3
3
2

4.3. Publicita financovania ES
Aktivity týkajúce sa publicity a informovania o programe budú realizované v súlade
s Plánom publicity Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín
2007, ktorý zodpovedný orgán prijme formou interného aktu. Tieto aktivity sú naplánované
a realizujú sa v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva. Plán publicity Európskeho fondu
pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín obsahuje aj pravidlá publicity technickej
pomoci.
Zodpovedný orgán zabezpečuje publicitu prostredníctvom:


umiestnenia znaku EÚ na všetkých písomných dokumentoch a materiáloch, ktoré
prijíma zodpovedný orgán (výzvy na predkladanie návrhov projektov, usmernenia,
formuláre žiadosti o grant, písomná korešpondencia so žiadateľmi aj konečnými
príjemcami, atď.);



označenia všetkých aktivít, financovaných z technickej pomoci vetou: „Projekt
je spolufinancovaný z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích
krajín“;



umiestnenia znaku EÚ na všetkých technických zariadeniach zakúpených
z technickej pomoci fondu;



umiestnenia znaku EÚ a informácie o spolufinancovaní z Európskeho fondu pre
integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín na všetkých informačných
materiáloch, letákoch, dokumentoch, atď.;



umiestnenia znaku EÚ a informácie o Európskom fonde pre integráciu štátnych
príslušníkov tretích krajín na priestoroch zodpovedného orgánu (napr. vo vstupných
priestoroch, kanceláriách, atď.);



informovania účastníkov o spolufinancovaní aktivity z Európskeho fondu pre
integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín v prípade organizovania konferencie,
seminára, školenia.

Všetky publikácie, na ktorých bude informácia o spolufinancovaní z Európskeho fondu pre
integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín, budú zároveň obsahovať informáciu o tom, že
publikácia vyjadruje názory autora a Európska komisia nie je zodpovedná za jej obsah
a použitie.

26

Zodpovedný orgán zabezpečuje:
a. Informovanie potenciálnych konečných príjemcov
Zodpovedný orgán si každoročne vyhradí informácie, ktoré nebude zverejňovať z dôvodu
bezpečnostných opatrení. Informácie pre potenciálnych konečných príjemcov sa týkajú
predovšetkým:





podmienok oprávnenosti na získanie financovania v rámci ročného programu;
popisu postupu a časového harmonogramu hodnotenia a výberu žiadostí o grant;
hodnotiacich kritérií pre výber projektov;
kontaktné údaje na osoby, ktoré môžu poskytovať informácie o ročnom programe.

b. Informovanie verejnosti o programe a projektoch spolufinancovaných Európskeho fondu
pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín
Zodpovedný orgán zorganizuje informačné stretnutie po schválení ročného programu, ktoré
bude zamerané na prezentáciu priorít a cieľov ročného programu. Po schválení viacročného
programu bude vytvorená internetová stránka s informáciami o Európskom fonde pre
integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín, na ktorej bude zverejnený viacročný program
a všetky ročné programy. Stránka bude tiež obsahovať zoznam schválených projektov
spolufinancovaných z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín
a ich konečných príjemcov. Z dôvodu konzistentnosti a úplnosti informácií môže táto stránka
zahŕňať aj informácie o ďalších troch fondoch všeobecného programu Solidarita a riadenie
migračných tokov, pre ktoré je zodpovedným orgánom tiež Ministerstvo vnútra SR. Odkaz na
uvedenú internetovú stránku zodpovedný orgán oznámi Komisii.
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5. Finančný plán
tab.1

Ročný program 2007 - návrh finančného plánu
tab.1
Členský štát: Slovenská republika
Ročný program 2007
Európsky fond pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín na obdobie rokov 2007 až 2013
Ref.
Súkrom
Ref.
Príspevok
špecifická
Verejné
% Príspevok Podiel na
né
SPOLU
zdroje
Spoločenstva
celku
Priorita priorita Spoločenstva
zdroje
(1)
(údaje v EUR)
Aktivita 1
1
26 250
8 750
0
35 000
75,00%
4,66%
Aktivita 2
1
14 250
4 750
0
19 000
75,00%
2,53%
Aktivita 3
1
2
40 500
13 500
0
54 000
75,00%
7,18%
Aktivita 4
1
3
54 750
18 250
0
73 000
75,00%
9,71%
Aktivita 5
1
2
60 000
20 000
0
80 000
75,00%
10,64%
Aktivita 6
1
5
54 750
18 250
0
73 000
75,00%
9,71%
Aktivita 7
1
20 177
6 726
0
26 903
75,00%
3,58%
Aktivita 8
2
71 250
23 750
0
95 000
75,00%
12,63%
Aktivita 9
2
1
81 963
27 321
0
109 284
75,00%
14,54%
Aktivita 10
3
2
61 286
20 429
0
81 715
75,00%
10,87%
Aktivita 11
4
15 035
5 012
0
20 047
75,00%
2,67%
Aktivita 12
4
10 500
3 500
0
14 000
75,00%
1,86%
Technická
asistencia
70 698,11
0,00
0
70 698,11
100,00%
9,41%
Iné operácie (1)
0
0
0
SPOLU
581 409,11
170 238
0,00 751 647,11
100,00%
(1) ak relevantné
(2) ak relevantné

Zdroj: MV SR

JUDr. Lenka Hmírová
generálna riaditeľka sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov MV SR
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6. Prílohy
6.1. Časový harmonogram implementácie ročného programu 2007
2007
6

8

9

10 11 12

2008
1

2

3

4

5

6

7

2009
8

9

10 11 12

2

3

6

2010
11

12

2

5

9

Určenie kompetentných orgánov systému

1. a riadenia fondu

Zabezpečenie spolufinancovania zo
štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
Tvorba a zaslanie popisu systému
3. a riadenia fondu EK

2.

4. Tvorba ročného programu EK
Zasadnutie monitorovacieho výboru

5. Solidarita a riadenie migračných tokov
Schválenie ročného programu na národnej

6. úrovni a zaslanie EK

Informovanie EK o stave schvaľovania

7. ročného programu (čl. 23, ods. 4)

Tvorba systému a riadenia fondu – interné

8. manuály (zodpovedný orgán, orgán auditu,
certifikačný orgán)
Nákup technického vybavenia pre
9. pracovníkov systému riadenia a kontroly

10.Príprava národných projektov
Hodnotenie žiadosti o grant na národné

11.projekty

Prijatie rozhodnutia o financovaní (čl.23.

12.ods. 4)

Uzatvorenie grantových zmlúv na národné

13.projekty

14.Implementácia národných projektov
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Obdržanie prvej zálohovej platby (čl. 41,

15.ods.3)

16.Tvorba stratégie auditu
Príprava výzvy na predkladanie žiadostí

17.o grant na individuálne projekty

Uzávierka výzvy na predkladanie žiadostí

18.o grant na individuálne projekty
Hodnotenie žiadostí o grant na

19.individuálne projekty

Uzatvorenie grantových zmlúv na

20.individuálne projekty

21.Implementácia individuálnych projektov
22.Monitorovacie stretnutia na mieste
23.Monitorovacie stretnutia na ZO
Vypracovanie správy o pokroku (čl. 41.

24.ods. 4)

Obdržanie druhej zálohovej platby (čl. 41,

25.ods.4)

Uzávierka predkladania záverečných

26.žiadostí o platbu a záverečných správ zo
strany príjemcov pomoci
Príprava a predloženie certifikovaného
27.výkazu výdavkov a žiadosti o vyplatenie
zostatku EK (čl. 42, ods. 1, písm. a)
Príprava a predloženie záverečnej správy
28.o vykonávaní ročného programu EK (čl.
42, ods. 1, písm. b)
Príprava ročnej správy o audite,
29.stanoviska a vyhlásenia EK (čl. 42, ods.1,
písm. c)

30.Vyplatenie zostatku EK (čl. 42, ods.7)
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6.2. Zoznam skratiek
EIF
EK
ES
EÚ
MV SR
SR
ESF
MPSVR SR

Európsky fond pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín
Európska komisia
Európske spoločenstvo
Európska únia
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Slovenská republika
Európsky sociálny fond
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
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