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1.
VŠEOBECNÉ
PRAVIDLÁ
PRE
VÝBER
PODPOROVANÝCH Z ROČNÉHO PROGRAMU

PROJEKTOV

Výber projektov spolufinancovaných z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov
tretích krajín (ďalej len „EIF“) v rámci ročného programu 2013 bude prebiehať v súlade
so schváleným spoločným systémom riadenia a kontroly pre všeobecný program Solidarita
a riadenie migračných tokov na obdobie rokov 2007 aţ 2013 vytvoreným v Slovenskej
republike (ďalej len „SR“). Podrobný popis postupov je obsahom operačného manuálu
Zodpovedného orgánu, ktorý je vydaný ako interný akt riadenia v rámci Ministerstva vnútra
SR (ďalej len „MV SR“)1. Systém je nastavený tak, aby umoţnil realizáciu projektov
spolufinancovaných z EIF formou individuálnych a národných projektov. V rámci ročného
programu EIF 2013, SR bude implementovať iba individuálne projekty, pri ktorých je
Zodpovedný orgán v postavení orgánu udeľujúceho granty. Rozhodnutie Rady 2007/435/ES,
ktorým sa zriaďuje Európsky fond pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín, kapitola
1, článok 1, ods. 2, 3, článok 2 ods. 1 a viacročný program Európskeho fondu pre integráciu
štátnych príslušníkov tretích krajín 2007 – 2013 definujú cieľovú skupinu ako občanov
z tretích krajín s legálnym pobytom na území SR bez rozlíšenia dĺžky pobytu (ďalej len
„cieľová skupina“).2 Bliţšie je cieľová skupina špecifikovaná v časti 2 ročného programu
2013 EIF. Zodpovedný orgán zabezpečuje, ţe proces výberu všetkých projektov je
transparentný a obsahuje mechanizmy na zabránenie vzniku konfliktu záujmov.
1.1 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, keď dochádza k narušeniu princípu dôvernosti
informácií, princípu nediskriminácie a princípu rovnakého zaobchádzania. Za osobné alebo
obdobné vzťahy sa povaţuje najmä vzťah blízkej osoby, iná rodinná spriaznenosť, citová
spriaznenosť, politická spriaznenosť a ekonomický alebo akýkoľvek iný s verejným záujmom
nesúvisiaci záujem zdieľaný dvoma osobami.
Pravidlo zákazu konfliktu záujmov sa záväzne vzťahuje na nasledujúce oblasti
a zainteresované osoby:
1. Zodpovedný orgán v postavení orgánu udeľujúceho granty – individuálne projekty
a) Príprava a predkladanie ţiadostí o grant
Osoby podieľajúce sa na príprave a uverejňovaní výziev a poverené poskytovaním informácií
pre ţiadateľov o grant nesmú byť zainteresované do prípravy, predkladania, ani
implementácie projektov na strane ţiadateľa/konečného príjemcu, ani byť blízkou osobou
ţiadateľa/konečného príjemcu, t.j. nesmie existovať priame alebo nepriame prepojenie medzi
zamestnancami
Zodpovedného
orgánu
alebo
externými
hodnotiteľmi
a
zamestnancami/štatutárnymi
orgánmi
a ich
členmi/dozornými
orgánmi
a ich
členmi/dodávateľmi ţiadateľa o grant/konečného príjemcu.

1

Nariadenie vedúceho sluţobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie
vedúceho sluţobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 17/2010 o podrobnostiach systému
riadenia a kontroly fondov všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov v znení nariadenia
vedúceho sluţobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 7/2011 (ďalej len ako „operačný
manuál“).
2
Pre účely ročného programu sa pod pojmom legálny pobyt rozumie pobyt definovaný v Zákone č. 404/2011
Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov ako: trvalý
pobyt, prechodný pobyt, tolerovaný pobyt.
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b) Hodnotiaci proces ţiadostí o grant
Zamestnanci Zodpovedného orgánu vykonávajúci kontrolu administratívnej zhody, kontrolu
oprávnenosti ţiadateľa o grant a ţiadosti o grant ako aj osoby poverené hodnotením projektov
nesmú byť zainteresované do prípravy, monitorovania, ani implementácie projektov na strane
ţiadateľa/konečného príjemcu v rámci danej výzvy. Hodnotitelia vrátane osôb z externého
prostredia nesmú byť zainteresovaní do prípravy, monitorovania, ani implementácie projektov
na strane ţiadateľa o grant v rámci danej výzvy, ani byť blízkou osobou pre ţiadateľa o grant,
t.j. nesmie existovať priame alebo nepriame prepojenie medzi hodnotiteľom a
zamestnancami/štatutárnymi
orgánmi
a ich
členmi/dozornými
orgánmi
a ich
členmi/dodávateľmi ţiadateľa/konečného príjemcu a nesmú byť v posledných dvoch rokoch
v pracovnoprávnom vzťahu so ţiadateľom o grant.
1.2 Verejné obstarávanie
Vo všetkých prípadoch, kedy bude súčasťou aktivít v projekte obstaranie tovarov, sluţieb
alebo prác, musí konečný príjemca postupovať v súlade s právnymi predpismi SR
upravujúcimi pravidlá verejného obstarávania (zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), ktoré sú plne
kompatibilné s legislatívou EÚ v tejto oblasti. Zodpovedný orgán zabezpečí, aby postup
konečných príjemcov bol zároveň v súlade s implementačným rozhodnutím pre EIF
určujúcim okrem iného aj pravidlá oprávnenosti.3
V prípade individuálnych projektov bude zmluvnou stranou konečný príjemca individuálneho
projektu. Metóda verejného obstarávania, ktorá bude pouţitá, musí byť špecifikovaná
v ţiadosti o grant a v grantovej zmluve. V grantovej zmluve bude špecifikované kedy a
v akom rozsahu je konečný príjemca povinný informovať Zodpovedný orgán o priebehu
verejného obstarávania, prípadne vyţiadať si od Zodpovedného orgánu pripomienky, a
v ktorých prípadoch je povinný ich akceptovať.
1.3

Výber individuálnych projektov

1.3.1 Definícia
Individuálny projekt je kaţdý projekt, pri ktorom Zodpovedný orgán vystupuje ako orgán
udeľujúci granty.
1.3.2

Postup výberu individuálneho projektu

V súlade s časovým harmonogramom ročného programu pripraví Zodpovedný orgán
vyhlásenie výzvy na predkladanie ţiadostí o grant - vypracuje návrh výzvy a príloh
(formulárov ţiadosti o grant a rozpočtu, príručky pre ţiadateľa o grant, vzoru grantovej
zmluvy a ďalších podporných dokumentov) a predloţí ho na pripomienkové konanie v zmysle
postupov operačného manuálu Zodpovedného orgánu. Po zapracovaní pripomienok vykoná
riaditeľ odboru zahraničnej pomoci MV SR (ďalej len „odbor zahraničnej pomoci“) kontrolu
obsahu výzvy a príloh. Po kontrole predloţí návrh výzvy na schválenie vedúcemu sluţobného
úradu MV SR.
3

Rozhodnutie komisie 2011/151/EÚ z 3. marca 2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2008/457/ES, ktorým sa
ustanovujú pravidlá vykonávania rozhodnutia Rady 2007/435/ES, ktorým sa zriaďuje Európsky fond pre integráciu štátnych
príslušníkov tretích krajín na obdobie rokov 2007 aţ 2013 ako súčasť všeobecného programu Solidarita a riadenie
migračných tokov, pokiaľ ide o riadiace a kontrolné systémy členských štátov, pravidlá administratívneho a finančného
riadenia a oprávnenosť výdavkov na projekty spolufinancované týmto fondom
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Výzva je publikovaná tak, aby bola verejne dostupná a bola zabezpečená informovanosť
verejnosti (na internetovej stránke MV SR v časti vyhradenej pre všeobecný program
Solidarita a riadenie migračných tokov, na iných internetových stránkach relevantných
inštitúcií). Po schválení ţiadostí o grant Zodpovedný orgán uskutoční informačné stretnutie,
cieľom ktorého bude usmernenie konečných príjemcov pri implementácii projektu.
1.3.3 Postup hodnotenia žiadosti o grant na individuálny projekt
Hodnotiaci proces ţiadostí o grant na individuálne projekty v rámci spoločného systému
riadenia a kontroly fondov programu Solidarita pozostáva z viacerých fáz:
a)
b)
c)
d)

kontrola administratívnej zhody,
kontrola oprávnenosti ţiadateľa o grant, ţiadosti o grant a rozpočtu,
odborné hodnotenie,
rozhodnutie vedúceho sluţobného úradu MV SR

Ţiadosti, ktoré splnia kritériá administratívnej zhody a kritériá oprávnenosti, sú postúpené
hodnotiteľom, ktorí pridelia jednotlivým ţiadostiam počet bodov na základe hodnotiacej
tabuľky. Na základe výsledkov hodnotenia spracuje odbor zahraničnej pomoci prehľad
záverov hodnotenia a ţiadosti. Ţiadosti, ktoré dosiahnu stanovený minimálny počet bodov
budú postúpené vedúcemu sluţobného úradu MV SR, ktorý schvaľuje výsledné poradie
ţiadostí o grant a rozhoduje o schválení ţiadostí o grant, ktoré budú podporené.
Ţiadosti budú hodnotené na základe kritérií, ktoré budú vopred dostupné vo výzve na
predkladanie ţiadostí o grant, a ktoré budú v súlade s minimálnymi kritériami stanovenými v
článku 13 ods. 5 Rozhodnutia Rady 2007/435/ES:
a) situácia a poţiadavky v Slovenskej republike,
b) hospodárnosť výdavkov okrem iného so zreteľom na počet osôb zainteresovaných na
projekte,
c) skúsenosti, odbornosť, spoľahlivosť a finančný príspevok organizácie, ktorá sa
uchádza o financovanie, a kaţdej partnerskej organizácie,
d) miera, do akej príslušný projekt dopĺňa iné akcie financované zo všeobecného
rozpočtu Európskej únie alebo činnosti, ktoré sú súčasťou vnútroštátnych programov.
Základnou hodnotou Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín je
chápanie integrácie ako vzájomného obojstranného procesu medzi majoritnou slovenskou
spoločnosťou a občanmi tretích krajín. Preto aj podmienky hodnotenia a výberu projektov
budú nastavené tak, aby umoţnili odraziť prínos tých projektov, ktoré svojimi aktivitami
podporujú práve vzájomné obohacovanie rôznych kultúr a súčasné zapojenie slovenských
občanov aj cieľovej skupiny.
Výberové kritériá zabezpečia plnenie pravidiel oprávnenosti. Grantové zmluvy sú
podpisované štatutárnym zástupcom Zodpovedného orgánu a štatutárnym zástupcom
konečného príjemcu.
Po uskutočnení výberu konečných príjemcov, Zodpovedný orgán pripraví stretnutie zamerané
na poskytnutie pomoci konečným príjemcom projektov pri implementácii projektov.
V zmysle verejnej výzvy (Zodpovedný orgán v postavení orgánu udeľujúceho grant) sú
nasledovné subjekty oprávnenými ţiadateľmi: mimovládne organizácie, neziskové
organizácie, medzinárodné organizácie, vzdelávacie inštitúcie, štátna správa a územná
samospráva, účelové zariadenia cirkvi a náboţenských spoločností, atď. Zodpovedný orgán
zabezpečí prevenciu proti diskriminácii, ako aj rovnaké zaobchádzanie v procese hodnotenia
ţiadostí.
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1.3.4 Indikatívny časový harmonogram
Vyhlásenie výzvy na predkladanie ţiadosti o grant
Termín na predloţenie ţiadosti o grant:
Hodnotenie a výber ţiadosti o grant:
Uzatvorenie grantovej zmluvy
Implementácia projektu

2.
AKCIE
PRIORÍT

PODPOROVANÉ

Z

máj - jún 2013
jún - august 2013
september -november 2013
november - december 2013
január 2014 – jún 2015

ROČNÉHO

PROGRAMU

PODĽA

V ročnom programe 2013 EIF budú podporované akcie vo všetkých štyroch prioritách,
ktoré si zvolila SR vo viacročnom programe na roky 2007 – 2013 v súlade so strategickými
prioritami EK. V rámci týchto priorít budú podporované akcie, ktoré kontinuálne nadväzujú
na ročný program 2012 a vyplývajú zo stratégie SR zadefinovanej vo viacročnom programe
Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín 2007 – 2013.
V období rokov 2009-2012 SR realizovala prostredníctvom EIF integračné opatrenia zaloţené
na chápaní integrácie ako obojstranného vzájomného procesu prebiehajúceho medzi
slovenskými občanmi a cudzincami. Na tomto princípe je postavená Koncepcia integrácie
cudzincov v SR schválená vládou v máji 2009, ktorá je vôbec prvým národným strategickým
dokumentom týkajúcim sa výlučne téme integrácie migrantov. Dôraz pri implementácii
ročným programov 2007-2012 bol a je kladený aj na zraniteľné skupiny cudzincov,
v dôsledku čoho je kontinuálne poskytovaná pomoc (pracovné, právne, psychologické
poradenstvo, vzdelávacie kurzy) aj tejto časti cieľovej skupiny, najmä ţenám migrantkám
a maloletým deťom bez sprievodu. Pozornosť zraniteľným skupinám sa premietla aj do
výstupov špecificky zameraných výskumov (výskum v rodovej rovnosti; právneho postavenia
maloletých detí bez sprievodu; príčin, foriem a dôsledkov násilia na štátnych príslušníkoch
tretích krajín a pod). V oblasti podpory integrácie na lokálnej úrovni SR aj naďalej
implementovala projekty zamerané na budovanie kapacít v inštitúciách, ktoré v jednotlivých
regiónoch prichádzajú alebo majú perspektívu prichádzať do priameho styku s cudzincami pri
poskytovaní rôznych sluţieb. Budovanie kapacít je zaloţené na zvyšovaní odborných
vedomostí ako aj multikultúrnych zručností. V rámci ročného programu 2012 sa formou
národného projektu pripravuje nová integračná politika SR, ktorá má za cieľ zlepšiť
multidimenzionálny rozmer integrácie (zamestnanie, vzdelávanie, kultúrna orientácia,
občianska participácia, jazykové schopnosti, prístup k občianstvu). Zároveň SR v rámci EIF
realizovala niekoľko výskumov formou pilotných projektov zameraných na získanie dobrých
praktík integrácie na lokálnej úrovni z iných členských krajín a následne praktickú aplikáciu
pre slovenské regióny. Na základe implementácie a plánovania ročných programov 20072012 moţno teda konštatovať, ţe SR uplatňovala strategické priority určené EK pre
programové roky 2012 a 2013 v rámci dokumentu SOLID/2011/28 aj v predchádzajúcich
ročných programoch EIF.
V kalendárnom roku 2011 aj naďalej pokračoval nízky trend pomeru počtu cudzincov
prichádzajúcich z tretích krajín na celkovom počte cudzincov ako aj na celkovom počte
populácie SR. Z dostupných štatistík UHCP od roku 2000 vyplýva, ţe trend nárastu počtu
legálne ţijúcich štátnych príslušníkov tretích krajín na území SR pokračuje, a to aj napriek
javom akými sú zhoršenie ekonomickej situácie v EU a sprísňovanie imigračnej legislatívy.
Ku koncu roka 2011 malo udelený pobyt 24 333 štátnych príslušníkov tretích krajín. V roku
2011 tvorili najpočetnejšie komunity migrantov z tretích krajín v tomto poradí Ukrajinci, Srbi,
Rusi, Vietnamci, Číňania, Kórejci, a občania Spojených štátov amerických. Počet cudzincov
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aj v prvom polroku 2012 rástol, k 30.6.2012 malo udelený pobyt 25 794 štátnych príslušníkov
tretích krajín a podobný trend sme zaznamenali aj u občanov EHP, ktorých má na Slovensku
registrovaný pobyt 68 732 (ku koncu roka 2011 to bolo 66 191 osôb). Aj keď sú počty osôb
z tretích krajín na Slovensku nízke, skúsenosti z členských krajín bohatých na migráciu
dokazujú, ţe je potrebné venovať sa integračnému procesu dostatočne zavčasu a prinášať
komplexné riešenia, ktoré budú prispievať k integrácii zaloţenej na obojstrannom záujme
cudzincov a slovenských občanov.
Zameranie akcií ročného programu 2013 je v súlade so strategickými prioritami pre
programové roky 2012 a 2013 EIF uvedené v dokumente SOLID/2011/28 a zároveň
odzrkadľuje súčasný vývoj trendov v integrácii, predovšetkým vytvorenie priestoru pre
integráciu na lokálnej úrovni. Táto potreba je definovaná jednak na európskej úrovni (14.
zasadnutie výboru Solidarita, Komunikácia EK k európskej agende pre integráciu štátnych
príslušníkov tretích krajín COM(2011) 455 a iné), ako aj na národnej úrovni vyplývajúc zo
záverov výskumných projektov realizovaných v rámci ročného programu 2009 EIF.
Všetky akcie sú podrobnejšie opísané niţšie. Podpora bude implementovaná prostredníctvom
individuálnych projektov.
Finančná alokácia medzi prioritami bola upravená na základe výsledkov uskutočnených
výziev pre ročné programy 2007 -2012, ako aj na základe diskusií uskutočnených v súlade
s princípom partnerstva. Úpravy nemajú vplyv na celkovú schválenú alokáciu EIF pre
ročný program 2013, ktorá ostala bez zmien.
Cieľovou skupinou pre všetky akcie ročného programu 2013 sú občania z tretích krajín
s legálnym pobytom na území SR bez rozlíšenia dĺžky pobytu. V podmienkach SR na
základe zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov je cieľová skupina špecifikovaná nasledovne:
Štátni príslušníci tretích krajín, ktorým bol udelený jeden z troch typov pobytu:




trvalý,
prechodný,
tolerovaný.

Do cieľovej skupiny NEPATRIA: štátni príslušníci tretích krajín, ktorí podali žiadosť o
udelenie azylu, o ktorej nebolo zatiaľ s konečnou platnosťou rozhodnuté, ktorí majú
štatút utečenca alebo štatút doplnkovej ochrany, alebo ktorí spĺňajú podmienky
pridelenia štatútu utečenca alebo majú nárok na doplnkovú ochranu.
V rámci akcií 2 až 5 môže byť zahrnutá aj široká verejnosť, zainteresované subjekty
štátnej a verejnej správy, zainteresované subjekty územnej samosprávy, mimovládne
organizácie a pod. Tieto subjekty vstupujú alebo vplývajú na proces a úroveň integrácie
cieľovej skupiny a sú neoddeliteľnou súčasťou obojstranného procesu integrácie.
Pri realizácií aktivít v rámci jednotlivých akcií EIF, by koneční príjemcovia mali prihliadať
najmä na špecifiká právneho postavenia ţien, maloletých, zdravotne postihnutých a migrantov
v seniorskom veku. Pri navrhovaní individuálnych projektov, ich vyhodnocovaní a samotnej
implementácii je potrebné brať do úvahy aj ich osobitný dopad na tieto podskupiny
cudzincov. V špecifickom vzťahu k cieľovej skupine EIF je skupina cudzincov, ktorým bola
poskytnutá medzinárodná ochrana. Napriek tomu, ţe tieto osoby nie sú oprávnenou cieľovou
skupinou, integračné opatrenia v akciách 2 a 5 majú na nich nepriamy dopad. Z tohto dôvodu
by ţiadatelia o grant/koneční príjemcovia mali pri realizácii projektov vziať tento dopad
do úvahy, a to v takej miere, ako to dovoľujú pravidlá oprávnenosti pre EIF.
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Všetky akcie ročného programu 2013 budú implementované súčasne na základe jednej
spoločnej výzvy na predkladanie ţiadostí o grant na individuálne projekty v súlade
s postupom uvedenom v časti 1.3. ročného programu 2013 EIF.
V rámci ročného programu bude umoţnená implementácia viacročných projektov
spolufinancovaných aj z ročného programu 2013 EIF, ktoré budú pokračovaním
úspešných projektov podporených v rámci ročného programu 2012. Cieľom viacročných
projektov je zjednodušiť administratívnu záťaţ na strane Zodpovedného orgánu aj konečných
príjemcov pri projektoch, v rámci ktorých sa realizujú najmä aktivity, ktoré je potrebné
poskytovať cieľovej skupine opakovane, vyţadujúce dlhodobú kontinuitu, resp. sú časovo
náročné. Zodpovedný orgán na základe vopred stanovených kritérií vyhodnotí úspešnosť
realizácie projektov a spolu s konečným príjemcom navrhne pokračovanie aktivít, ktoré budú
financované z ročného programu 2013, pričom bez zvýšenia hodnoty projektu nebude moţné
navýšiť celkovú výšku grantu. Viacročné projekty musia obsahovať podrobný rozpočet na
všetky roky implementácie projektu s jasným rozdelením výdavkov medzi ročné programy
2012 a 2013, ktorý bude pre konečných príjemcov záväzný. Podrobné podmienky bude
upravovať grantová zmluva.
Stanovené ciele budú monitorované a hodnotené prostredníctvom merateľných
ukazovateľov – indikátorov. Kaţdý indikátor by mal byť: systematický, merateľný,
dosiahnuteľný, vecne sa vzťahovať k cieľu a aktivite, časovo ohraničený (ako dlho, ako
často sa budú dáta vyhodnocovať). Indikátory definované pre kaţdú 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. Jeden indikátor
dopadu sa môže viazať na niekoľko aktivít projektu, t.j. indikátor dopadu môţe byť
dosiahnutý realizáciu niekoľkých aktivít projektu.
Hodnotenie bude prebiehať v súlade s Popisom spoločného systému riadenia a kontroly
nasledovne:
na základe projektov voči kritériám stanoveným v ţiadosti o grant (neskôr aj v grantovej
zmluve),
b) v rámci priebeţnej správy o realizácií projektu podávanej spolu so ţiadosťou o platbu a
záverečnej správy po ukončení projektu,
c) prostredníctvom kontrol na mieste spravidla pri kaţdej ţiadosti o platbu,
d) prostredníctvom monitorovacích stretnutí na Zodpovednom orgáne,
e) prostredníctvom správy o pokroku,
f) prostredníctvom záverečnej správy na konci ročného programu.
a)

Ročný program 2013 je vypracovaný Zodpovedným orgánom v súlade s princípom partnerstva na
základe spoločného dialógu s relevantnými aktérmi. Návrh ročného programu vypracovaný
Zodpovedným orgánom bol všetkým relevantným aktérom, t.j. zástupcom mimovládneho ako aj
verejného sektora, predloţený na pripomienky a doplnenie.
Zároveň ročný program 2013 reflektuje prijatie Koncepcie integrácie cudzincov v SR, ktorú vláda
prijala svojím uznesením 338/2009 v máji 2009 (ďalej len „ Koncepcia“). Koncepcia bola vo finálnej
fáze vypracovania a schvaľovania predmetom národného projektu ročného programu 2007 a
„obsahom Koncepcie sú predovšetkým legislatívne, organizačné, koncepčné a praktické opatrenia
na realizáciu hlavných zámerov a úloh v oblasti podpory integrácie cudzincov ţijúcich na území SR.“4
Koncepcia integrácie cudzincov bola doplnená uznesením vlády SR č. 172/2011 v marci 2011. Aj
vzhľadom k tomu, ţe zameranie EIF a Koncepcie vychádza zo Spoločných základných princípov
integračnej politiky prisťahovalcov v krajinách Európskej únie, ročný program 2013 je plne
4

Uznesenie vlády SR 338/2009, str. 7
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v súlade s Koncepciou. V rámci ročného programu 2012 sa formou národného projektu
pripravuje nová integračná politika SR, ktorá má za cieľ zlepšiť multidimenzionálny rozmer
integrácie (zamestnanie, vzdelávanie, kultúrna orientácia, občianska participácia, jazykové schopnosti,
prístup k občianstvu). V prípade, ak bude nová integračná politika schválená v čase prípravy výzvy,
budú jej princípy a priority zahrnuté do tejto výzvy.
Ročný program 2013 EIF zároveň vychádza z princípu rodovej rovnosti, ktorá je jedným zo
základných práv a spoločných hodnôt EÚ ako aj z princípu rovnosti príleţitostí, ktorá je súčasťou
pilierov Európskej stratégie zamestnanosti a Európskej rámcovej stratégie nediskriminácie
a predchádzania všetkým formám diskriminácie a rovnakých príleţitostí pre všetkých.
V súlade so Stratégiou pre rovnosť ţien a muţov na roky 2011-2015 prijatú Európskou komisiou
21. 9. 2010 ročný program 2013 EIF podporuje zvyšovanie povedomia ţien migrantiek o ich právach
ako aj ich integráciu a prístup k vzdelaniu a zdravotnej starostlivosti.

2.1

Akcie v rámci priority 1

Realizácia akcií navrhnutých za účelom zavedenia „Spoločných základných zásad pre
politiku integrácie prisťahovalcov v EÚ“ do praxe
Operačný cieľ 1.2. Zavedenie flexibilných foriem získavania informácií a zručností
Podpora v rámci prvej priority je zameraná na aktivity zabezpečujúce služby pre cieľovú
skupinu a posilňujúce seba reprezentáciu cieľových skupín ako aj kultúrnu a spoločenskú
integráciu, ktorá im umoţňuje získať základné znalosti o jazyku hostiteľskej krajiny, jej
histórii, inštitúciách, spoločensko-ekonomických aspektoch, kultúrnom ţivote a základných
normách a hodnotách. Aktívna účasť cieľovej skupiny je povaţovaná za kľúčový predpoklad
pre jej úspešnú integráciu. Medzi sluţby cieľovej skupine patria predovšetkým jazykové
a vzdelávacie kurzy, ktorých potreba vyplýva aj z priorít Štokholmského programu v oblasti
integrácie. Kultúrne a informačné aktivity boli definované priamo inštitúciami zastupujúcimi
rôzne komunity cudzincov cieľovou skupinou ako spôsob ich seba reprezentácie a preto
povaţujeme za nevyhnutné ponechať pre tieto aktivity priestor aj naďalej v ročnom programe
2013.
Akcia 1 Poskytovanie odborných služieb pre občanov tretích krajín
a) Účel a rozsah aktivity
Zameranie akcie 1 sa opiera o Koncepciu, ktorá medzi kľúčové oblasti zaradila aj oblasť
zamestnanosti a jazykovej integrácie. Hlavným cieľom tejto akcie je zvýšiť odborné
kapacity, pracovné a jazykové zručnosti občanov tretích krajín a zabezpečiť ich
informovanosť o pobyte a integrácii na Slovensku prostredníctvom adresných
poradenských a informačných služieb.
Ovládanie slovenského jazyka naďalej ostáva jedným zo základných predpokladov pre
integráciu na pracovnom trhu. Vzhľadom k tomu, ţe v legislatívnych podmienkach SR nie je
zakotvené zvládnutie skúšky zo slovenského jazyka ako podmienky na udelenia povolenia na
pobyt, neexistujú ani osobitné programy pre cudzincov zamerané na ich jazykovú integráciu.
V rámci ročného programu 2012 bola vo výzve zadefinovaná poţiadavka aj na poskytovanie
akreditovaných kurzov slovenského jazyka, čo by mohlo výrazne zvýšiť/ovplyvniť šance pre
cieľovú skupinu pri uplatnení sa na trhu práce5. V ročnom programe 2013 sa predpokladá
kontinuita v tejto aktivite.

5

V Koncepcii integrácie cudzincov v SR je identifikovaná dobrá znalosť štátneho jazyka prijímajúcej krajiny
ako základná podmienka úspešnej integrácie a nástroj k získaniu ďalších vedomostí a vzdelávania, ako aj
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V tomto smere je však dôleţité pokračovať pri poskytovaní kurzov slovenského jazyka,
výhody tejto akcie spočívajú nielen v moţnosti podporiť vytvorenie kurzov „na mieru“ ale aj
moţnosti zabezpečiť potrebnú dostupnosť kurzov (v niektorých lokalitách existuje
nedostatok kvalifikovaných učiteľov, čo má za následok obtiaţne hľadanie vhodnej výučby
pre prichádzajúceho cudzinca vezmúc do úvahy jazykovú bariéru6).
Ďalším predpokladom pre úspešnú integráciu je schopnosť orientovať sa v národnej
legislatíve, právach a povinnostiach pri rôznych úkonoch a ţivotných etapách. Z toho dôvodu
povaţujeme za potrebné zachovať kontinuitu poskytovania právneho poradenstva a sluţieb.
Medzi aktivity podporujúce seba reprezentáciu cieľovej skupiny patria aj aktivity zamerané
na podporu samostatnosti a sebestačnosti cieľovej skupiny a aktivity zamerané na podporu
líderstva a schopnosti cieľovej skupiny samostatne presadzovať svoje práva a oprávnené
záujmy.
So zreteľom na vyššie uvedené je akcia určená pre zabezpečenie najmä nasledovných
služieb:






Kurzy slovenského jazyka (akreditované a nízko prahové)
Vzdelávacie kurzy zamerané na zvýšenie kvalifikácie
Pracovné poradenstvo
Právne sluţby a poradenstvo
Kurzy sociálnej a kultúrnej orientácie

Tieto sluţby je potrebné zabezpečovať kontinuálne, preto nadväzujú na pokračovanie
implementácie z predchádzajúcich ročných programov. Vzhľadom na špecifické potreby
cieľovej skupiny bude kladený dôraz aj na spôsob zabezpečenia sluţieb, najmä na pokrytie
cieľovej skupiny a vyuţívanie alternatívnych ako aj tradičných foriem poskytovania sluţieb.
Osobitná pozornosť je venovaná zraniteľnej skupine maloletých detí bez sprievodu, ktorá
napriek svojej nízkej početnosti vyţaduje špecifický prístup. V súlade so strategickými
prioritami pre programové roky 2012 a 2013 je v rámci akcie 1 definovaná potreba
poskytnúť kvalifikované služby a podporu integrácie pre zraniteľnú cieľovú skupinu
maloletých detí bez sprievodu. Týmto deťom je potrebné poskytnúť najmä nasledovné
sluţby:
 Individuálne právne a sociálno - psychologické sluţby
 Poskytnutie informácii o moţnostiach, prekáţkach a nebezpečenstvách vyplývajúcich
z postavenia MBS, obzvlášť čo sa týka problematiky obchodovania s ľuďmi vo forme
prijateľnej pre deti
 Podpora integrácie detí v lokalite prostredníctvom jednorazových alebo opakovaných
aktivít
 Kurzy slovenského jazyka
 Psychologické poradenstvo
 Asistencia a pomoc pri odchode z detského domova so zámerom podporiť integráciu
v ďalšej etape ţivota

komunikačný prostriedok pre utváranie vzťahu cudzinca s okolím. Znalosť jazyka zvyšuje moţnosti jeho účasti
na trhu práce ako aj aktívnu komunikáciu na úradoch a vo verejnom a spoločenskom ţivote.“
6
Tento fakt reflektuje aj Koncepcia integrácie cudzincov v SR: „Vzdelávanie cudzincov sa vo väčšine vyspelých
krajín uskutočňuje predovšetkým formou večerných jazykových kurzov. Rozsah takýchto kurzov však na
Slovensku nepokrýva skutočnú potrebu a dopyt zo strany cudzincov,“ uznesenie vlády SR 338/2009.
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Materiálna pomoc (ošatenie, školské pomôcky a pod.). Aktivita bude podporená len ako
doplnková aktivita k vyššie uvedeným aktivitám, ak ţiadateľ preukáţe, ţe túto aktivitu nie je
moţné zabezpečiť z iných zdrojov.
Podmienkou realizácie projektu sú skúsenosti organizácie s poskytovaním sluţieb maloletým
(krízová intervencia, integračné poradenstvo) a schopnosť zabezpečiť sluţby v mieste
pôsobnosti detských domovov pre MBS (Horné Orechové, Medzilaborce) s vysokou
prítomnosťou pracovníkov projektu v domovoch tak, aby si MBS boli schopní vybudovať
vzťah dôvery s týmito osobami. Kvalita takto poskytovanej pomoci by mohla čiastočne
predchádzať vysokej miere útekov maloletých.
Implementácia osvedčených postupov a výmena skúseností v danej oblasti s inými členskými
krajinami EÚ budú vyhodnotené ako pridaná hodnota projektu.
b) Potenciálni koneční príjemcovia
Konečnými príjemcami budú mimovládne organizácie, neziskové organizácie, medzinárodné
organizácie, vzdelávacie inštitúcie, štátna správa a územná samospráva, účelové zariadenia
cirkvi a náboţenských spoločností, atď. Aktivity budú realizované v rámci individuálnych
projektov na základe výzvy na predkladanie ţiadostí o grant.
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
Logická rámcová matica pre akciu 1
Poskytovanie odborných služieb pre občanov tretích krajín
Operačný cieľ
Ukazovatele
Medziročný nárast počtu klientov
vyuţívajúcich sluţby pre cieľovú
skupinu (centrá, poradne...) 1% oproti
prechádzajúcemu roku
1.2. Zavedenie flexibilných
foriem získavania informácií a
zručností

Kontinuálne poskytovanie sluţieb –
počet projektov -2
Zlepšenie právneho povedomia
cieľovej skupiny
Rozvoj podmienok pre získanie
samostatnosti príslušníkov cieľovej
skupiny

Cieľ akcie

Zvýšiť odborné kapacity cieľovej
skupiny

Zdroje na overenie

 priebeţné správy
a hodnotenie
projektov
 grantové zmluvy
 hodnotenie projektov
a ročných programov
 štatistiky
relevantných inštitúcií

Ukazovatele
Počet úspešných absolventov kurzov
70%

Zdroje na overenie

Predpoklady

Získanie zručností potrebných pre seba
reprezentáciu

 Interné hodnotenie
projektu (test,
prieskum)

Udrţateľnosť projektov –
kontinuálne poskytovanie
rozličných foriem vzdelávania
a poskytovania informácií

Zlepšenie úrovne informovanosti
cieľovej skupiny
Výstupy
Systém flexibilných sluţieb
vytvorených „na mieru“ pre
cieľovú skupinu

Ukazovatele
Počet klientov-absolventov (z CS):
 kurzov slovenského
jazyka/vzdelávacích kurzov – 200
 právneho poradenstva a právneho
zastupovania – 1000
 pracovného poradenstva - 250
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Zdroje na overenie
 Interná evidencia
konečných príjemcov
 Priebeţné správy
projektu
 Interné hodnotenie

Predpoklady
 Vhodný výber kurzu
vzhľadom na potreby
a moţnosti klienta
 Jasné definovanie
„úspešného absolvovania“
kurzu
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Aktivity
Poskytovanie nasledovných
odborných sluţieb:
 Kurzy slovenského jazyka
 vzdelávacie kurzy
 Pracovné poradenstvo
 Právne sluţby a poradenstvo
 Kurzy sociálnej a kultúrnej
orientácie

 sluţieb pre MBS – priebeţne
Počet klientov (z CS) spokojných
s formou/dostupnosťou sluţieb - 80%
Počet klientov spokojných s vecnou
kvalitou sluţieb -80%
Spôsob

Implementácia individuálnych
projektov na základe potrieb cieľovej
skupiny

konečných príjemcov
 Evaluácia právnej
pomoci
Náklad

Predpoklady

437 000,00 €

 Dopyt cieľovej skupiny po
zameraní sluţieb
 Identifikované moţnosti a
potreby cieľovej skupiny
v oblasti vzdelávania
a právnych sluţieb

 Odborné kapacity
konečných príjemcov
 Prepojenie konečných
príjemcov na cieľovú
skupinu

e) Publicita príspevku EÚ
Financovanie z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín bude
zviditeľnené pri kaţdej činnosti spojenej s opatreniami financovanými v rámci projektu.
Povinnosti konečného príjemcu týkajúce sa publicity spolufinancovania projektu
z prostriedkov EÚ budú definované v grantovej zmluve a Príručke pre konečného príjemcu.
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 Európskou úniou
z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín, Solidarita pri riadení
migračných tokov“ a umiestnenia znaku EÚ a informácie o spolufinancovaní z Európskeho
fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín na sídle, prípadne ďalších priestoroch
konečného príjemcu. V prípade, ţe konečný príjemca má vytvorenú internetovú stránku,
informácia o projekte a spolufinancovaní z EIF musí byť zverejnená aj na tejto stránke.
Všetky publikácie, na ktorých bude informácia o spolufinancovaní z Európskeho fondu pre
integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín budú zároveň obsahovať informáciu o tom, ţe
publikácia vyjadruje názory autora a EK nie je zodpovedná za jej obsah a pouţitie.
f) Zlučiteľnosť s podobnými aktivitami financovanými z iných nástrojov EÚ, ak je
to relevantné
Európsky fond pre utečencov podporuje aktivity tohto typu so zameraním na skupinu
ţiadateľov o azyl alebo doplnkovú ochranu a osoby s udelenou medzinárodnou ochranou.
Keďže tá nie je cieľovou skupinou EIF, existuje medzi týmito dvomi fondmi jasná
deliaca čiara.
Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia rozdeľujúci prostriedky z Európskeho
sociálneho fondu (ďalej len „ESF“) vo svojom opatrení Podpora vytvárania rovnosti
príleţitostí v prístupe na trh práce a podpora integrácie znevýhodnených skupín na trh práce s
osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity podporuje vzdelávacie aktivity
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zamerané na udrţiavanie a získanie nových odborných zručností uchádzačov o zamestnanie,
najmä tých, ktorí sú znevýhodnenými uchádzačmi o zamestnanie a príslušníkmi
marginalizovaných skupín. Migranti sú spravidla povaţovaní za znevýhodnenú skupinu vo
vzťahu k trhu práce. Podpora zvyšovanie kvalifikácie 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. Zvyšovanie kvalifikácie ako
súčasť individuálneho poradenstva v menších projektoch implementovaných najmä
prostredníctvom mimovládnych a neziskových organizácií sú podporované v rámci tohto
fondu. Týmto spôsobom nebude dochádzať k duplicite čerpania finančných prostriedkov.
Ministerstvo školstva SR prostredníctvom operačného programu Vzdelávanie, taktieţ
financované ESF 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. Zodpovedný orgán bude
predchádzať duplicite čerpania finančných prostriedkov koordináciou svojich aktivít
s relevantnými subjektmi. Informácia o čerpaní prostriedkov z iných zdrojov je takisto
súčasťou formulára ţiadosti o grant.
g) Financovanie
Príspevok EÚ
Verejné zdroje
Celkové verejné zdroje
Súkromné zdroje
TOTAL

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

327 750,00 € 75,00%
109 250,00 € 25,00%
437 000,00 € 100,00%
0€
0,00%
437 000,00 € 100,00%

V zmysle pravidiel oprávnenosti výdavkov pre EIF 7 (ďalej len „pravidlá oprávnenosti
výdavkov“) je obdobie oprávnenosti výdavkov financovaných z ročného programu 2013
stanovené do 30. júna 2015.
Operačný cieľ 1.3. Vytvorenie efektívnej komunikačnej a informačnej stratégie voči
migrantom a majoritnej populácii
Akcia 2 Podpora vzájomnej interkultúrnej výmeny
a) Účel a rozsah aktivity
Základnou hodnotou Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín je
chápanie integrácie ako vzájomného obojstranného procesu medzi majoritnou slovenskou
spoločnosťou a občanmi tretích krajín. Tento prístup zaujala aj Koncepcia: „Slovenská
republika sa prikláňa k integračnému modelu, ktorý je založený na obojstrannej
7

Rozhodnutie komisie 2011/151/EÚ z 3. marca 2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2008/457/ES, ktorým sa
ustanovujú pravidlá vykonávania rozhodnutia Rady 2007/435/ES, ktorým sa zriaďuje Európsky fond pre integráciu štátnych
príslušníkov tretích krajín na obdobie rokov 2007 aţ 2013 ako súčasť všeobecného programu Solidarita a riadenie
migračných tokov, pokiaľ ide o riadiace a kontrolné systémy členských štátov, pravidlá administratívneho a finančného
riadenia a oprávnenosť výdavkov na projekty spolufinancované týmto fondom.
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adaptácii v integračnom procese, v ktorého rámci cudzinci prispievajú k formovaniu
spoločnej kultúry a zároveň ich väčšinová spoločnosť rešpektuje a podporuje ich
rôznorodosť“. Ročný program 2013 v tomto smere naďalej podporuje integráciu občanov
tretích krajín ako proces, ktorý je prínosný pre všetky zúčastnené strany (ako pre cudzincov
tak aj pre občanov SR) vzhľadom na moţnosti vzájomného kultúrneho a spoločenského
obohatenia.
Hlavným cieľom tejto akcie je realizovať tento proces v praxi, a to prostredníctvom rôznych
informačných nástrojov sprostredkovať informácie o kultúrnych a spoločenských hodnotách
rôznych komunít cudzincov ţijúcich v Slovenskej republike pre slovenských občanov ako aj
medzi komunitami navzájom, čo je v súlade s jednou so strategických priorít pre programové
roky 2012 a 2013 zadaných v rámci dokumentu SOLID/2011/28. Podmienkou pre realizáciu
tejto akcie je aktívna účasť slovenských občanov ako aj cieľovej skupiny fondu na
projektových aktivitách. Pod aktívnou účasťou
cieľovej skupiny sa rozumie jej
spolupodieľanie sa na plánovaní, implementácii a vyhodnocovaní projektových aktivít ako
aj poskytnutie priestoru na seba reprezentáciu v rámci projektových aktivít. Aktívnu účasť
cieľovej skupiny je nutné preukázať (napr. partnerstvom, čestným vyhlásením, podporným
listom a pod.) uţ na úrovni ţiadateľov o grant aby bolo moţné vyhodnotiť reálny prínos
a zapojenie migrantov do projektových aktivít. Za týmto účelom sa aktívna účasť cieľovej
skupiny musí následne vecne odraziť priamo v projektových aktivitách. Pod aktívnou účasťou
slovenských občanov sa rozumie ich zahrnutie do aktivít projektu, t.j. do implementácie
projektu ako aj do jeho hodnotenia (účasť slovenských občanov na projektovom tíme nie je
splnením tejto podmienky). Implementácia osvedčených postupov a výmena skúsenosti
v danej oblasti s inými členskými krajinami EÚ budú vyhodnotené ako pridaná hodnota
projektu. Príkladom podporovaných aktivít v rámci tejto akcie sú:





Informačné kampane
Kampane zamerané na podporu seba reprezentácie cieľovej skupiny
Kultúrne a športové podujatia
Semináre a workshopy

b) Potenciálni koneční príjemcovia
Konečnými príjemcami budú mimovládne organizácie, neziskové organizácie, medzinárodné
organizácie, vzdelávacie inštitúcie, štátna správa a územná samospráva, účelové zariadenia
cirkvi a náboţenských spoločností, atď. Aktivity budú realizované v rámci individuálnych
projektov na základe výzvy na predkladanie ţiadostí o grant.
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
Logická rámcová matica pre akciu 2
Podpora vzájomnej interkultúrnej výmeny
Operačný cieľ
Ukazovatele
1.3. Vytvorenie efektívnej
komunikačnej
a informačnej stratégie
voči migrantom
a majoritnej populácií

Zvýšenie vzájomnej
otvorenosti medzi majoritou
a cieľovou skupinou
Predpokladaný počet
projektov -2
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Cieľ akcie
Sprostredkovať
informácie o vzájomných
kultúrnych a
spoločenských hodnotách
pre majoritnú verejnosť
ako aj medzi komunitami
navzájom.
Výstupy
 Výstupy v médiách
(tlač, internet, televízia,
rádio a pod.)
 Publikácie
 Podujatia
(fotodokumentácia
a pod.)
Aktivity
Informačné a kultúrne
aktivity napr. :
 Informačné kampane
 Kultúrne podujatia
 Semináre/workshopy
a pod.

Ukazovatele

Zdroje na overenie

Predpoklady

Počet zahrnutých komunít
z cieľovej skupiny
v projektových aktivitách -3
Počet druhov pouţitých
informačných nástrojov -2

 Priebeţné správy
implementácie
projektu
 Interné

Kontinuálne sprostredkovanie
kultúrnej výmeny, identifikácia
relevantných aktérov

Zdroje na overenie

Predpoklady

 Priebeţné správy
konečných
príjemcov
 Interné hodnotenie
projektu konečnými
príjemcami

 Rôznorodosť pouţitých
informačných nástrojov

Náklad

Predpoklady

280 000,00 €

 Správna identifikácia nielen
cieľovej skupiny fondu ale aj
cieľovej skupiny informačných
nástrojov (pre vhodné vybranie
informačných nástrojov)

Ukazovatele
Pokrytie cieľovej skupiny
 Informačná kampaň –
500/Podujatie – 30
 Publikácie – 100
Ostatné ukazovatele budú
tieţ stanovené konkrétne
vzhľadom na uvaţované
informačné nástroje v
projekte
Spôsob
Implementácia
individuálnych projektov na
základe potrieb cieľovej
skupiny

 Záujem komunít cudzincov
realizovať aktivity v danej
oblasti

e) Publicita príspevku EÚ
Financovanie z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín bude
zviditeľnené pri kaţdej činnosti spojenej s opatreniami financovanými v rámci projektu.
Povinnosti konečného príjemcu týkajúce sa publicity spolufinancovania projektu
z prostriedkov EÚ budú definované v grantovej zmluve a Príručke pre konečného príjemcu.
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 Európskou úniou
z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín, Solidarita pri riadení
migračných tokov“ a umiestnenia znaku EÚ a informácie o spolufinancovaní z Európskeho
fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín na sídle, prípadne ďalších priestoroch
konečného príjemcu. V prípade, ţe konečný príjemca má vytvorenú internetovú stránku,
informácia o projekte a spolufinancovaní z EIF musí byť zverejnená aj na tejto stránke.
Všetky publikácie, na ktorých bude informácia o spolufinancovaní z Európskeho fondu pre
integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín budú zároveň obsahovať informáciu o tom, ţe
publikácia vyjadruje názory autora a EK nie je zodpovedná za jej obsah a pouţitie.
f) Zlučiteľnosť s podobnými aktivitami financovanými z iných nástrojov EÚ, ak je
to relevantné
Vzhľadom na špecifickú cieľovú skupinu EIF sa nepredpokladá financovanie podobných
aktivít z iných nástrojov zahraničnej pomoci EÚ. Avšak aby sa predišlo dvojitému
financovaniu Zodpovedný orgán pred hodnotením projektov ţiada od ostatných
poskytovateľov finančných prostriedkov z EÚ prehľad projektov pre porovnanie
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s predloţenými ţiadosťami o grant v rámci EIF. Oslovenými subjektmi sú najmä Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“), Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „MPSVR SR“), ESF, Nadácia otvorenej spoločnosti
(ďalej len „OSF“) a Ministerstvo kultúry SR (ďalej len „ MK SR“).
g) Financovanie
Príspevok EÚ
Verejné zdroje
Celkové verejné zdroje
Súkromné zdroje
TOTAL

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

210 000,00 € 75,00%
70 000,00 € 25,00%
280 000,00 € 100,00%
0€
0,00%
280 000,00 € 100,00%

V zmysle pravidiel oprávnenosti výdavkov pre EIF 8 (ďalej len „pravidlá oprávnenosti
výdavkov“) je obdobie oprávnenosti výdavkov financovaných z ročného programu 2013
stanovené do 30. júna 2015.
2.2 Akcie v rámci priority 2
Vypracovanie ukazovateľov a metodík hodnotenia na posúdenie pokroku, úpravu politík
a opatrení a uľahčenie koordinácie komparatívneho učenia
Operačný cieľ 2.2. Vytvorenie indikátorov a realizácia evaluácií integračnej politiky
a jej opatrení
Akcia 3 Podpora výskumu a evaluácie v oblasti integračnej politiky
a) Účel a rozsah aktivity
V záujme zachovania kontinuity získavania informácií a hodnotenia existujúcich integračných
opatrení bude výskum podporený aj v rámci ročného programu 2013 EIF. Podrobnejšie
zameranie výskumu bude špecifikované priamo vo výzve na predkladanie ţiadostí o grant na
individuálne projekty. Pri zameraní výskumu budú vzaté do úvahy závery uţ z uskutočnených
výskumov, analýz a evaluácii ročných programov 2007-2011 resp. plánovaných činností pre
ročný program 2012 po ukončení hodnotiaceho procesu. V rámci tejto akcie je očakávaná
podpora jedného individuálneho projektu. Akcia je zameraná na nasledovné typy analýz:
 Výskum v oblasti integrácie cieľovej skupiny fondu spadajúcich do oblastí vytýčených
Koncepciou,
 evaluácia (interná/externá) projektu,
 evaluácia integračných politík a ich nastavenia,
 evaluácia systému integračných opatrení na všetkých úrovniach.
Konečný príjemca musí v rámci ţiadosti o grant preukázať odborné schopnosti a skúsenosti
s realizáciou výskumu, predovšetkým, čo sa týka metodológie výskumu. Podporený projekt
musí byť nastavený tak, aby podporoval praktické vyuţitie výskumných zistení. Samotný
výskum by mal byť štruktúrovaný, hlavne v oblasti dopadov na rôzne kategórie cieľovej
skupiny podľa veku, pohlavia atď. so špecifickým zameraním na zraniteľné skupiny čo je
8

Rozhodnutie komisie 2011/151/EÚ z 3. marca 2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2008/457/ES, ktorým sa
ustanovujú pravidlá vykonávania rozhodnutia Rady 2007/435/ES, ktorým sa zriaďuje Európsky fond pre integráciu štátnych
príslušníkov tretích krajín na obdobie rokov 2007 aţ 2013 ako súčasť všeobecného programu Solidarita a riadenie
migračných tokov, pokiaľ ide o riadiace a kontrolné systémy členských štátov, pravidlá administratívneho a finančného
riadenia a oprávnenosť výdavkov na projekty spolufinancované týmto fondom
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v súlade s jednou so strategických priorít pre programové roky 2012 a 2013 zadaných v rámci
dokumentu SOLID/2011/28.
b) Potenciálni koneční príjemcovia
Konečnými príjemcami budú mimovládne organizácie, neziskové organizácie, medzinárodné
organizácie, vzdelávacie inštitúcie, štátna správa a územná samospráva, účelové zariadenia
cirkvi a náboţenských spoločností, atď. Aktivity budú realizované v rámci individuálnych
projektov na základe výzvy na predkladanie ţiadostí o grant.
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
Logická rámcová matica pre akciu 3
Podpora výskumu a evaluácie v oblasti integračnej politiky
Operačný cieľ
Ukazovatele
Zdroje na overenie
Priebeţné sledovanie
Ročné štatistiky
indikátorov
Štatistického úradu
2.2. Vytvorenie indikátorov
a realizácia evaluácií integračnej
Pravidelné hodnotenie
a MPSVR SR
politiky a jej opatrení
integračných oblasti – 1 Výstupy výskumných
za AP
projektov EIF
Cieľ akcie
Ukazovatele
Zdroje na overenie
 Grantové zmluvy
 priebeţné správy
Zabezpečiť praktické vyuţitie
 Počet navrhnutých
projektu
výsledkov výskumu a poskytnúť
praktických aplikácií
 závery hodnotenia
priestor ţiadateľom o grant pre
výstupov aktivít –
projektu
vytvorenie efektívneho systému
(pre kaţdý projekt )
 priebeţný kontakt
hodnotenia vlastných projektov
počet projektov 1
s relevantnými
inštitúciami
Výstupy
Ukazovatele
Zdroje na overenie
 Špecifické merateľné
ukazovatele pre kaţdý
projekt – počet
 Grantová zmluva
 Odporúčania pre verejnú
predpokladaných
 Priebeţné správy
politiku
projektov 1
projektu
 Diseminované závery  Výstupy projektu
výskumu relevantným
aktérom
Aktivity
Spôsob
Náklad
Implementácia
 Výskum
individuálnych
72 000,00 €
projektov

Predpoklady
Kontinuálne
zabezpečenie priestoru
pre hodnotenie
integrácie (realizácia 2.
priority počas celého
obdobia 2007-2013)
Predpoklady

Predpoklady
 Dostatočná
výpovedná hodnota
zistení
 skúsenosti a odborné
kapacity v oblasti
výskumu (pre
výskumné projekty)

e) Publicita príspevku EÚ
Financovanie z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín bude
zviditeľnené pri kaţdej činnosti spojenej s opatreniami financovanými v rámci projektu.
Povinnosti konečného príjemcu týkajúce sa publicity spolufinancovania projektu
z prostriedkov EÚ budú definované v grantovej zmluve a Príručke pre konečného príjemcu.
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 Európskou úniou
z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín, Solidarita pri riadení
migračných tokov“ a umiestnenia znaku EÚ a informácie o spolufinancovaní z Európskeho
fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín na sídle, prípadne ďalších priestoroch
konečného príjemcu. V prípade, ţe konečný príjemca má vytvorenú internetovú stránku,
informácia o projekte a spolufinancovaní z EIF musí byť zverejnená aj na tejto stránke.
Podmienka realizácie projektu v tejto priorite je aktívna účasť cieľovej skupiny na
projektových aktivitách.
Všetky publikácie, na ktorých bude informácia o spolufinancovaní z Európskeho fondu pre
integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín budú zároveň obsahovať informáciu o tom, ţe
publikácia vyjadruje názory autora a EK nie je zodpovedná za jej obsah a pouţitie.
f) Zlučiteľnosť s podobnými aktivitami financovanými z iných nástrojov EÚ, ak je
to relevantné
Nepredpokladá sa financovanie podobných aktivít z iných nástrojov zahraničnej pomoci EÚ.
g) Financovanie
Príspevok EÚ
Verejné zdroje
Celkové verejné zdroje
Súkromné zdroje
TOTAL

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

54 000,00 € 75,00%
18 000,00 € 25,00%
72 000,00 € 100,00%
0€
0,00%
72 000,00 € 100,00%

V zmysle pravidiel oprávnenosti výdavkov pre EIF je obdobie oprávnenosti výdavkov
financovaných z ročného programu 2013 stanovené do 30. júna 2015.
2.3

Akcie v rámci priority 3

Budovanie kapacít v rámci politiky, koordinácie a budovanie medzikultúrnych znalostí na
rôznych úrovniach a rezortoch vlády
Operačný cieľ 3.1 Prierezový rozvoj ľudských zdrojov v oblasti integračnej politiky
Akcia 4 Budovanie odborných znalosti a zručností aktérov v priamom styku s cieľovou
skupinou na lokálnej úrovni
a) Účel a rozsah aktivity
Vzhľadom na vnímanie integrácie ako obojstranného procesu je potrebné zvyšovať odborné
kapacity nielen v rámci cieľovej skupiny ale aj u zainteresovaných aktérov, ktorí
v jednotlivých regiónoch v rámci rôznych inštitúcií poskytujú sluţby cieľovej skupine a tak
priamo ovplyvňujú ich moţnosti a úroveň integrácie. Cieľom akcie je posilnenie odborných
kapacít zainteresovaných subjektov, s ktorými cieľová skupina prichádza do priameho
styku v rámci procesu integrácie predovšetkým na regionálnej úrovni. Akcia tak priamo
napĺňa strategický cieľ pre programové roky 2012 a 2013. Keďţe zvyšovanie odborných
kapacít povaţujeme za dlhodobý a kontinuálny proces, táto akcia plne nadväzuje na
predchádzajúce ročné programy. Primárne v rámci tejto akcie budú podporené aktivity
zamerané na zvyšovanie odborných kapacít v samospráve, na školách, na úradoch práce
a relevantných pracoviskách ÚHCP. Realizované aktivity môţu mať rôznu podobu, napr.:
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vzdelávanie pracovníkov v inštitúciách, s ktorými prichádza cieľová skupina do
priameho kontaktu – zvyšovanie jazykovej úrovne, legislatívnych vedomostí,
multikultúrnych zručností,
činnosti zlepšujúce prístup cieľovej skupiny k poskytovaným sluţbám a ich kvalitu,
činnosti zamerané na výmenu skúseností a riešení problémov, ktorým cieľové
skupiny/inštitúcie čelia medzi relevantnými aktérmi na regionálnej úrovni.

Podmienka realizácie projektu v tejto priorite je aktívna účasť cieľovej skupiny na
projektových aktivitách.
b) Potenciálni koneční príjemcovia
Konečnými príjemcami budú mimovládne organizácie, neziskové organizácie, medzinárodné
organizácie, vzdelávacie inštitúcie, štátna správa a územná samospráva, účelové zariadenia
cirkvi a náboţenských spoločností, atď. Aktivity budú realizované v rámci individuálnych
projektov na základe výzvy na predkladanie ţiadostí o grant.
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
Logická rámcová matica pre akciu 4
Budovanie odborných znalosti a zručností aktérov v priamom styku s cieľovou skupinou na lokálnej úrovni
Operačný cieľ
Ukazovatele
Zdroje na overenie
Počet inštitúcií
3.1 Prierezový rozvoj ľudských
Hodnotenie projektov
zdrojov v oblasti integračnej
zúčastňujúcich sa na
a ročných programov
politiky
projektových aktivitách
Cieľ akcie
Ukazovatele
Zdroje na overenie
Predpoklady
 Grantové zmluvy
 priebeţné správy
 Hodnotenie aktivít ich
projektu
Kontinuálny záujem
Posilniť odborné kapacity
účastníkmi –
 závery hodnotenia
relevantných aktérov
zainteresovaných subjektov,
spokojnosť -80%
projektu
účastniť sa
s ktorými cieľová skupina
 Predpokladaný počet
 priebeţný kontakt
na projektových
prichádza do styku v rámci
projektov -2
s relevantnými
aktivitách
procesu integrácie
inštitúciami
 jazykové testy
Výstupy
Ukazovatele
Zdroje na overenie
Predpoklady
 Školenie pre pracovníkov
 Workshopy
 Grantová zmluva
 počet účastníkov
 Semináre
 Priebeţné správy
 Identifikácia
vzdelávacích aktivít  Učebné modely/kurikulá
projektu
relevantných aktérov
100
 Odporúčania pre zlepšenie
postupov
Aktivity
Spôsob
Náklad
Predpoklady
 Vzdelávanie pracovníkov
(jazykové, odborné a pod.)
 Činnosti zlepšujúce prístup
cieľovej skupiny
k poskytovaným sluţbám a ich
Implementácia
 Záujem „školených/
kvalitu
160 000,00 €
individuálnych
vzdelávaných“
 Činnosti zamerané na výmenu
projektov
subjektov o aktivity
skúseností a riešení
problémov, ktorým cieľové
skupiny/inštitúcie čelia medzi
relevantnými aktérmi na
regionálnej úrovni
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 Znalosť problematiky
a identifikácia potrieb
relevantných aktérov

e) Publicita príspevku EÚ
Financovanie z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín bude
zviditeľnené pri kaţdej činnosti spojenej s opatreniami financovanými v rámci projektu.
Povinnosti konečného príjemcu týkajúce sa publicity spolufinancovania projektu
z prostriedkov EÚ budú definované v grantovej zmluve a Príručke pre konečného príjemcu.
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 Európskou úniou
z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín, Solidarita pri riadení
migračných tokov“ a umiestnenia znaku EÚ a informácie o spolufinancovaní z Európskeho
fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín na sídle, prípadne ďalších priestoroch
konečného príjemcu. V prípade, ţe konečný príjemca má vytvorenú internetovú stránku,
informácia o projekte a spolufinancovaní z EIF musí byť zverejnená aj na tejto stránke.
Všetky publikácie, na ktorých bude informácia o spolufinancovaní z Európskeho fondu pre
integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín budú zároveň obsahovať informáciu o tom, ţe
publikácia vyjadruje názory autora a EK nie je zodpovedná za jej obsah a pouţitie.
f) Zlučiteľnosť s podobnými aktivitami financovanými z iných nástrojov EÚ, ak
je to relevantné
Nepredpokladá sa financovanie podobných aktivít z iných nástrojov zahraničnej pomoci EÚ.
g) Financovanie
Príspevok EÚ
Verejné zdroje
Celkové verejné zdroje
Súkromné zdroje
TOTAL

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

120 000,00 € 75,00%
40 000,00 € 25,00%
160 000,00 € 100,00%
0€
0,00%
160 000,00 € 100,00%

V zmysle pravidiel oprávnenosti výdavkov pre EIF je obdobie oprávnenosti výdavkov
financovaných z ročného programu 2013 stanovené do 30. júna 2015.

20

ROČNÝ PROGRAM 2013

Európsky fond pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín - Slovenská republika
2.4

Akcie v rámci priority 4

Výmena skúseností, osvedčených postupov a informácií v oblasti integrácie medzi
členskými štátmi
Operačný cieľ 4. Výmena informácií a skúseností týkajúcich sa integrácie a podpora
spolupráce medzi členskými štátmi EÚ
Akcia 5 Ďalší rozvoj platformy pre získavanie a výmenu dobrých praktík zo zahraničia
a vzájomné zdieľanie získaných poznatkov medzi aktérmi aktívne pôsobiacimi na poli
integrácie – pokračovanie pilotného projektu
a) Účel a rozsah aktivity
Integračná politika zameraná na cudzincov z tretích krajín stále ostáva novou verejnou
politikou v podmienkach Slovenskej republiky. Aktívne a stabilne v tejto oblasti pôsobí
niekoľko subjektov predovšetkým z tretieho sektora, ktoré v priebehu implementácie ročných
programov 2007 - 2011 priniesli nové poznatky či uţ z priameho kontaktu s cudzincami pri
poskytovaní sluţieb alebo prostredníctvom výskumov, analýz a práce s ostatným aktérmi
v danej oblasti. Vzájomnej výmene skúseností, poznatkov dobrých praktík na regionálnej,
národnej úrovni ako aj výmene skúseností so zahraničnými partnermi chýba spoločný nástroj,
ktorý by podporoval jednotnú úroveň znalostí, viedol k otvorenému dialógu a zároveň
poskytoval aktuálne informácie z jednotlivých oblastí integrácie cudzincov v SR
systematickým spôsobom. Projekt bude pokračovaním pilotného projektu, ktorý bol
odporučený hodnotiteľmi a Zodpovedným orgánom a bude realizovaný v rámci AP 2012.
Platforma by mala prepájať jednotlivých aktérov aktívnych v danej problematike vrátane
jednotlivých komunít cudzincov. Zároveň by platforma mala slúţiť ako informačný kanál aj
smerom na verejnosť so zámerom pritiahnuť k téme integrácie intenzívnejšiu pozornosť.
V rámci ročného programu 2013 sa v prípade úspešnosti zrealizovaného projektu uvaţuje
o pokračovaní a ďalšom rozšírení vytvorenej platformy. Základné atribúty platformy sú
dostupnosť, systematickosť poskytovania informácií, ich aktuálnosť a rozmanitosť ako aj
pokrytie medzi relevantnými aktérmi. V rámci tejto akcie sa predpokladá podpora jedného
projektu, ktorý prinesie najefektívnejšie riešenie.
Realizácia individuálneho projektu v rámci tejto akcie je v priamom súlade so strategickými
cieľmi uvedenými v dokumente SOLID/2011/28, predovšetkým pokiaľ ide o presadzovanie
princípu integrácie ako vzájomného procesu a podporu integračného procesu na lokálnej
úrovni.
b) Potenciálni koneční príjemcovia
Konečnými príjemcami budú mimovládne organizácie, neziskové organizácie, medzinárodné
organizácie, vzdelávacie inštitúcie, štátna správa a územná samospráva, účelové zariadenia
cirkvi a náboţenských spoločností, atď. Aktivity budú realizované v rámci individuálnych
projektov na základe výzvy na predkladanie ţiadostí o grant.
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
Logická rámcová matica pre akciu 5
Ďalší rozvoj platformy pre získavanie a výmenu dobrých praktík zo zahraničia a vzájomné zdieľanie
získaných poznatkov medzi aktérmi aktívne pôsobiacimi na poli integrácie – pokračovanie pilotného
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projektu
Operačný cieľ
4. Výmena informácií a skúseností
týkajúcich sa integrácie a podpora
spolupráce medzi členskými štátmi
EÚ

Cieľ akcie

Ukazovatele
Počet členských krajín
(mimo SR) ročne sa
zúčastňujúcich na
projektových aktivitách
-1
Ukazovatele

Zdroje na overenie
Hodnotenie projektov
a ročných programov

Získanie nových zahraničných
skúseností a vytvorenie
odporúčaní pre praktickú
aplikáciu v slovenských
podmienkach

 Zúčastnené
zahraničné
subjekty/experti

Výstupy

Ukazovatele

 Spoločná platforma pre otvorený
dialóg a výmenu informácií

 Ukazovateľ budú
stanovené v projekte,
nakoľko ide o pilotné
riešenie

Zdroje na overenie
 Grantové zmluvy
 priebeţné správy
projektu
 závery hodnotenia
projektu
 priebeţný kontakt
s relevantnými
inštitúciami
Zdroje na overenie
 Grantová zmluva
 Priebeţné správy
projektu
 Interné hodnotenie
projektu

Aktivity

Spôsob

Náklad

 Aktivity zamerané na vytvorenie
spoločnej platformy

Implementácia
individuálneho projektu

38 690,24 €

Predpoklady

Predpoklady
 Široký prehľad
o spôsobe fungovanie
tretieho sektora
v problematike
integrácie migrantov
 Schopnosť nájsť
vhodných partnerov
v členských krajinách
EÚ

Kontinuálny záujem
relevantných aktérov
o zlepšovanie
postupov/získanie
nových informácií
Predpoklady
 Znalosť podmienok
a potrieb
v slovenskom
prostredí

e) Publicita príspevku EÚ
Financovanie z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín bude
zviditeľnené pri kaţdej činnosti spojenej s opatreniami financovanými v rámci projektu.
Povinnosti konečného príjemcu týkajúce sa publicity spolufinancovania projektu
z prostriedkov EÚ budú definované v grantovej zmluve a Príručke pre konečného príjemcu.
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 Európskou úniou
z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín, Solidarita pri riadení
migračných tokov“ a umiestnenia znaku EÚ a informácie o spolufinancovaní z Európskeho
fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín na sídle, prípadne ďalších priestoroch
konečného príjemcu. V prípade, ţe konečný príjemca má vytvorenú internetovú stránku,
informácia o projekte a spolufinancovaní z EIF musí byť zverejnená aj na tejto stránke.
Všetky publikácie, na ktorých bude informácia o spolufinancovaní z Európskeho fondu pre
integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín budú zároveň obsahovať informáciu o tom, ţe
publikácia vyjadruje názory autora a EK nie je zodpovedná za jej obsah a pouţitie.
f) Zlučiteľnosť s podobnými aktivitami financovanými z iných nástrojov EÚ, ak je
to relevantné
Nepredpokladá sa financovanie podobných aktivít z iných nástrojov zahraničnej pomoci EÚ.
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g) Financovanie
Príspevok EÚ
Verejné zdroje
Celkové verejné zdroje
Súkromné zdroje
TOTAL

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

29 017,68 € 75,00%
9 672,56 € 25,00%
38 690,24 € 100,00%
0€
0,00%
38 690,24 € 100,00%

V zmysle pravidiel oprávnenosti výdavkov pre EIF je obdobie oprávnenosti výdavkov
financovaných z ročného programu 2013 stanovené do 30. júna 2015.

23

ROČNÝ PROGRAM 2013

Európsky fond pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín - Slovenská republika

TECHNICKÁ POMOC

3.

3.1

Účel technickej pomoci

Prostriedky TA bude vyuţívať MV SR ako Zodpovedný orgán a Certifikačný orgán a
Ministerstvo financií SR vrátane Správ finančnej kontroly ako Orgán auditu pre EIF. Účelom
pouţitia prostriedkov TA sú najmä činnosti súvisiace s prípravou ročného programu 2013, s
hodnotením národných projektov a individuálnych projektov, monitorovaním a hodnotením
implementovaných projektov, kontrolou a auditom, publicitou fondu.
Nakoľko je v Slovenskej republike vybudovaný spoločný systém riadenia a kontroly pre
všetky štyri fondy všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov, výdavky na
TA pre príslušné ročné programy kaţdého fondu sa úplne zlúčia v súlade s článkom 14
implementačných rozhodnutí pre kaţdý fond. Zodpovedný orgán v tomto zmysle vytvoril
Plán použitia prostriedkov technickej pomoci spoločného systému riadenia a kontroly
všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov pre ročné programy 2013
(ďalej len „Plán technickej pomoci 2013).
Celková výška rozpočtu technickej pomoci spoločného systému riadenia a kontroly podľa
návrhu Plánu technickej pomoci 2013 je 281 581, 48 EUR.
Na základe vykonaných kontrol jednotlivých výdavkov Zodpovedný orgán prepláca
prostriedky z TA spoločného systému riadenia a kontroly všeobecného programu Solidarita
podľa podielu príslušného ročného programu fondu na celkovom rozpočte TA.
Vzorec jednoduchého a reprezentatívneho rozdelenia medzi jednotlivé ročné programy
2013 fondov je uvedený niţšie. Pouţitie vzorca nevedie k zvýšeniu maximálnej sumy
výdavkov TA v rámci jednotlivých ročných programov9.
Vzorec rozdelenia výdavkov v rámci Plánu technickej pomoci 2013
Ročný program

Alokácia
technickej pomoci

Podiel na celkovom
rozpočte

TA EBF

2013

98 345,00 €

34,92%

TA EIF

2013

62 115,32 €

22,06%

TA ERF

2013

55 014,24 €

19,54%

TA RF

2013

66 106,92 €

23,48%

281 581,48 €

100,00 %

Fond

Plán 2013

Rozpočtové prostriedky na TA v rámci Plánu technickej pomoci 201310 sú plánované na
nasledujúci okruh výdavkov:
a) výdavky súvisiace s prípravou výberom, posúdením, riadením a monitorovaním akcií
(napr. technické zabezpečenie (hodnotenie ţiadosti o grant, stretnutia kompetentných
orgánov, stretnutia a rokovania so ţiadateľmi o grant a konečnými príjemcami, atď.);
9

Maximálna výška finančných prostriedkov technickej pomoci sa vypočíta (podľa ods. 2 písmeno a) čl. 15
základného rozhodnutia o EIF, čl. 18 základného rozhodnutia o EBF, čl. 16 základného rozhodnutia o ERF, čl.
17 základného rozhodnutia o RF) ako 4 % celkovej ročnej sumy pridelenej rozhodnutím EK pre príslušný ročný
program plus 30 000 Eur.
10
Podľa kapitoly V Technická pomoc na podnet členských štátov prílohy č. 11 implementačných rozhodnutí.
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b) výdavky súvisiace s auditmi a kontrolami akcií alebo projektov na mieste;
c) výdavky súvisiace s hodnotením akcií alebo projektov (hodnotiace správy za obdobie
rokov 2011 aţ 2013 o výsledkoch a vplyve akcií spolufinancovaných z fondov);
d) výdavky na zasadnutia monitorovacích výborov a podvýborov týkajúce sa
vykonávania akcií (napr. účasť na zasadnutiach výboru Európskej komisie
pre všeobecný program Solidarita – SOLID, účasť na zasadnutiach neformálnych
pracovných skupín pre fondy všeobecného programu Solidarita);
e) výdavky na platy vrátane odvodov sociálneho zabezpečenia v presne zadefinovaných
prípadoch (výdavky na mzdy a zákonné odvody za zamestnancov Ministerstva vnútra
SR, Ministerstva financií SR a SFK, ktorí vykonávajú úlohy pre spoločný systém
riadenia a kontroly).
Verejné obstarávanie:
Všetky aktivity financované z TA fondu sú zabezpečené v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je plne kompatibilný
s legislatívou EÚ v tejto oblasti.
Časový harmonogram použitia technickej pomoci:
Začiatok: január 2013
Koniec: marec 2016
Financovanie:
Financovanie aktivít TA bude zabezpečené z prostriedkov EIF vo výške 100 % oprávnených
výdavkov. Nebude pouţité verejné ani súkromné spolufinancovanie.
Príspevok EÚ

A

62 115,32 €

100,00%

Verejné zdroje

B

0,00 €

0,00%

62 115,32 €
0 00 €
62 115,32 €

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

Celkové verejné zdroje C= A+ B
D
Súkromné zdroje
E= C+ D
TOTAL
3.2

Očakávané merateľné výsledky
Názov ukazovateľa

Počet pracovníkov plniacich úlohy súvisiace so systémom riadenia a kontroly fondu
Počet mesačných aktualizácií internetovej stránky o fonde

Cieľová
hodnota
16
1

Počet vytvorených programových a systémových materiálov

4

Počet kontrol na mieste na jeden projekt
Počet informačných/monitorovacích stretnutí s príjemcami grantu za kalendárnych
rok
Počet dohôd o vykonaní práce s externým spolupracovníkom Zodpovedného orgánu

2

Počet hodnotiacich správ o výsledkoch a vplyve akcií spolufinancovaných z fondov

4

Počet auditov
Priemerný počet certifikácií za kalendárny rok

2
8
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3.3

Publicita príspevku EÚ

Aktivity týkajúce sa publicity a informovania o programe budú realizované v súlade
s Plánom publicity fondov všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov,
ktorý Zodpovedný orgán prijal formou interného aktu, a ktorý môţe byť upravený v súlade
s potrebami Ročného programu 2013 EIF. Tieto aktivity sú naplánované a realizujú sa
v súlade s právnymi predpismi EÚ. Plán publicity obsahuje aj pravidlá publicity TA.
Zodpovedný orgán zabezpečuje:
 umiestnenie loga všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov, ktoré
v sebe zahŕňa znak EÚ (ďalej len „logo programu Solidarita“) na všetkých písomných
dokumentoch a materiáloch, ktoré vydáva Zodpovedný orgán (výzvy na predkladanie
návrhov projektov, usmernenia, formuláre ţiadosti o grant, písomná korešpondencia so
ţiadateľmi o grant aj konečnými príjemcami, atď.),
 umiestnenie loga programu Solidarita, ktorý obsahuje znak EÚ, informácií o fonde
a o pridanej hodnote príspevku EÚ (vetou: „Solidarita pri riadení migračných tokov“) na
priestoroch Zodpovedného orgánu (napr. vo vstupných priestoroch, kanceláriách, atď.),
 umiestnenie loga programu Solidarita, informácie o spolufinancovaní z fondu (vetou:
„Financované Európskou úniou z [Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov
tretích krajín]“) a o pridanej hodnote príspevku EÚ (vetou: „Solidarita pri riadení
migračných tokov“) na všetkých informačných materiáloch, dokumentoch, publikáciách
atď., ktoré vydáva Zodpovedný orgán,11
 umiestnenie loga programu Solidarita informácie o spolufinancovaní z fondu (vetou:
„Financované Európskou úniou z [Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov
tretích krajín]“) a o pridanej hodnote príspevku EÚ (vetou: „Solidarita pri riadení
migračných tokov“) na všetkých technických zariadeniach zakúpených z technickej
pomoci fondu.12, 13
Všetky publikácie, na ktorých bude informácia o spolufinancovaní z EIF, budú zároveň
obsahovať informáciu o tom, ţe publikácia vyjadruje názory autora a Európska komisia nie je
zodpovedná za jej obsah a pouţitie.
Zodpovedný orgán zabezpečuje:
a. Informovanie potenciálnych príjemcov grantu
Zodpovedný orgán si kaţdoročne vyhradí informácie, ktoré nebude zverejňovať z dôvodu
bezpečnostných opatrení. Informácie pre potenciálnych príjemcov grantu sa týkajú
predovšetkým:





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

11

Pravidlá sa nepouţijú vo vzťahu k propagačným predmetom, ktoré sa týkajú dvoch alebo viacerých fondov
všeobecného programu Solidarita. V tomto prípade sa pouţije veta: „Financované Európskou úniou,“ a logo
programu Solidarita v spojení s názvom všeobecného programu.
12
Pravidlá sa nepouţijú vo vzťahu k malým propagačným predmetom.
13
Pravidlá sa nepouţijú vo vzťahu k propagačným predmetom, ktoré sa týkajú dvoch alebo viacerých fondov
všeobecného programu Solidarita. V tomto prípade sa pouţije veta: „Financované Európskou úniou,“ a logo
programu Solidarita v spojení s názvom všeobecného programu.
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b. Informovanie širokej verejnosti o programe a projektoch spolufinancovaných EIF
Zodpovedný orgán zorganizuje po schválení ročných programov alebo v rámci vyhlásenia
výziev
na
predkladanie
ţiadostí
o grant
informačné
stretnutie
pre zástupcov relevantných štátnych inštitúcií a tieţ mimovládnych organizácií
a medzinárodných organizácií. Zámerom je na jednej strane informovanie potenciálnych
ţiadateľov o grant o konečnej verzii ročného programu a priblíţenie problematiky
projektového cyklu a prípravy ţiadosti o grant na strane druhej (článok 33 ods. 2 písm. a)
implementačných pravidiel). Informačné stretnutie bude zastrešovať všetky štyri fondy
všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov a bude financované
z technickej pomoci. Po schválení ročného programu 2013 EIF bude tento zverejnený na
internetovej podstránke stránky MV SR (http://www.minv.sk/?o-europskom-fonde-preintegraciu-obcanov-tretich-krajin), ktorá obsahuje aj všetky ďalšie relevantné informácie
o EIF (zoznam schválených projektov spolufinancovaných z EIF, zoznam príjemcov grantu
a výšku prideleného grantu). Na zabezpečenie kompletnosti informácií táto stránka tieţ
obsahuje informácie o ostatných troch fondoch všeobecného programu Solidarita a riadenie
migračných tokov, ktorého Zodpovedným orgánom je Ministerstvo vnútra SR. Zodpovedný
orgán poskytne Európskej komisii odkaz na túto internetovú stránku.
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4.

FINANČNÝ PLÁN
Ročný program 2013

Členský štát: Slovenská republika
Ročný program 2013
Európsky fond pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín na obdobie rokov 2007 až 2013

(údaje v EUR)

Odkaz
na
prioritu

AKCIA 1

1

AKCIA 2

1

AKCIA 3

2

AKCIA 4

3

AKCIA 5
Technická
pomoc
TOTAL

4

Poznámka:

Odkaz na
osobitnú
prioritu
(1)

Podiel na celku
Príspevok EÚ

Verejné
zdroje

Súkromné
zdroje

327 750,00 € 109 250,00 €
210 000,00 € 70 000,00 €
54 000,00 € 18 000,00 €
120 000,00 € 40 000,00 €
29 017,68 €
9 672,56 €

TOTAL

% Príspevok EÚ
%

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

437 000,00 €
280 000,00 €
72 000,00 €
160 000,00 €
38 690,24 €

75,00%
75,00%
75,00%
75,00%
75,00%

41,63%
26,67%
6,86%
15,24%
3,69%

0,00 €

0.00 €

62 115,32 €

100,00%

5,92%

802 883,00 € 246 922,56 €

0,00 €

1 049 805,56 €

62 115,32 €

100,00%

Krytie výdavkov na spolufinancovanie sa zabezpečí v rámci schváleného limitu výdavkov kapitoly Ministerstva vnútra SR na príslušný rozpočtový rok.

Ing. Denisa Saková, PhD.
vedúca služobného úradu MV SR
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5.

ZOZNAM SKRATIEK

EBF
EIF
EK
ERF
ES
ESF
EÚ
MV SR
RF
SR
MPSVR SR
ESF
ÚHCP
TA

Fond pre vonkajšie hranice
Európsky fond pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín
Európska komisia
Európsky fond pre utečencov
Európske spoločenstvo
Európsky sociálny fond
Európska únia
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Európsky fond pre návrat
Slovenská republika
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Európsky sociálny fond
Úrad hraničnej a cudzineckej polície MV SR
Technická pomoc
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