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1. VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ PRE VÝBER PROJEKTOV
PODPOROVANÝCH Z ROČNÉHO PROGRAMU
Výber projektov spolufinancovaných z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov
tretích krajín (ďalej len ako EIF) v rámci ročného programu 2009 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“). Podrobný popis postupov je obsahom operačného manuálu
Zodpovedného orgánu pre EIF, ktorý je vydaný ako interný akt riadenia v rámci Ministerstva
vnútra SR (ďalej len „MV SR“)1. Systém je nastavený tak, aby umožnil realizáciu projektov
spolufinancovaných z EIF formou individuálnych a národných projektov. V rámci ročného
programu EIF 2009, Slovenská republika 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, článok2 ods1 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 ako „migranti“).2 Zodpovedný orgán zabezpečuje, že proces výberu všetkých
projektov je transparentný a obsahuje mechanizmy na zabránenie vzniku konfliktu záujmov.

1.1. Pravidlo zákazu konfliktu záujmov
Pravidlo zákazu konfliktu záujmov sa záväzne vzťahuje na nasledujúce oblasti
a zainteresované osoby, ich rodinných príslušníkov alebo osoby s iným blízkym vzťahom:


Hodnotenie a schvaľovanie individuálnych projektov

Osoby poverené hodnotením žiadostí o grant na individuálne projekty alebo kontrolou týchto
procesov nesmú byť zainteresované do prípravy ani do implementácie individuálnych
projektov na strane žiadateľa o grant na individuálny projekt na úkor žiadateľa o grant na
individuálny projekt.


Implementácia, monitorovanie a hodnotenie individuálnych projektov (zodpovedný
orgán v postavení orgánu udeľujúceho grant)

Osoby vykonávajúce úlohy zodpovedného orgánu pri finančnom riadení, monitorovaní
a hodnotení individuálnych projektov (predbežná kontrola žiadostí o platbu, kontrola vecnej
stránky realizácie projektu, schvaľovanie, realizácia a účtovanie platieb) nesmú byť
zainteresované do realizácie individuálneho projektu na strane konečných príjemcov.

1.2. Verejné obstarávanie
Vo všetkých prípadoch, kedy bude súčasťou aktivít v projekte obstaranie tovarov, služieb
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), ktoré sú plne kompatibilné s legislatívou EÚ
v tejto oblasti. Zodpovedný orgán zabezpečí, aby postup konečných príjemcov bol zároveň

1
Nariadenia vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenksej republiky 3/2008 o podrobnostiach
systému riadenia a kontroly Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušnákov tretích krajín an obdobie
rokov 2007 až 2013 (ďalej len ako „operačný manuál EIF“)
2
Pre účely ročného programu sa pod pojmom legálny pobyt rozumie pobyt definovaný v Zákone č. 48/2002 Z.z.
o pobyte cudzincov v znení neskorších predpisov ako: trvalý pobyt, prechodný pobyt, tolerovaný pobyt.
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v súlade s článkom 11 implementačných pravidiel3 a pravidlami oprávnenosti výdavkov
(príloha 11 implementačných pravidiel).
V prípade individuálnych projektov bude zmluvnou stranou konečný príjemca individuálneho
projektu. Metóda verejného obstarávania, ktorá bude použitá, musí byť špecifikovaná
v žiadosti 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 vyžiadať si od Zodpovedného orgánu pripomienky, a
v ktorých prípadoch je povinný ich akceptovať.

1.3. Výber individuálnych projektov
V súlade s časovým harmonogramom ročného programu pripraví Zodpovedný orgán
vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o grant - vypracuje návrh výzvy a príloh
(formulárov žiadosti o grant a rozpočtu, príručky pre žiadateľa o grant, vzoru grantovej
zmluvy a ďalších podporných dokumentov, napr. štatútu komisie na výber projektov) a
predloží ho na pripomienkové konanie v zmysle postupov operačného manuálu
Zodpovedného orgánu pre EIF. Po zapracovaní pripomienok vykoná riaditeľ odboru
zahraničnej pomoci MV SR (ďalej len „odbor zahraničnej pomoci“) kontrolu obsahu výzvy
a príloh. Po kontrole predloží návrh výzvy na schválenie vedúcemu služobného úradu
MV SR.
Výzva je publikovaná tak, aby bola verejne dostupná a bola zabezpečená informovanosť
verejnosti (v periodiku s celoslovenskou pôsobnosťou, na internetovej stránke MV SR v časti
vyhradenej pre všeobecný program Solidarita a riadenie migračných tokov, na iných
internetových stránkach relevantných inštitúcií). Po schválení žiadostí o grant Zodpovedný
orgán uskutoční školenie, cieľom ktorého bude usmernenie konečných príjemcov
pri implementácii projektu

1.3.1. Proces hodnotenia žiadostí o grant na individuálne projekty
Žiadosti o grant, ktoré spĺňajú pravidlá stanovené vo výzve zaradí Zodpovedný orgán do
hodnotiaceho procesu, ktorý je dvojstupňový (hodnotenie hodnotiteľmi a posúdenie
výberovou komisiou). Žiadosti budú hodnotené na základe kritérií, ktoré budú vopred
dostupné vo výzve na predkladanie žiadosti o grant, a ktoré budú v súlade s minimálnymi
kritériami stanovenými v článku 13 ods. 5 Rozhodnutia Rady 2007/435/ES:
a) situácia a požiadavky v príslušnom členskom štáte,
b) hospodárnosť výdavkov okrem
zainteresovaných na projekte,

iného

so

zreteľom

na

počet osôb

c) skúsenosti, odbornosť, spoľahlivosť a finančný príspevok organizácie, ktorá sa
uchádza o financovanie, a každej partnerskej organizácie,
d) miera, do akej príslušný projekt dopĺňa iné akcie financované zo všeobecného
rozpočtu Európskej únie alebo činnosti, ktoré sú súčasťou vnútroštátnych
programov.

3
Rozhodnutie Komisie 457/2008/ES, ktorým sa ustanovujú pravidlá vykonávania rozhodnutia Rady č.
435/2007/ES, ktorým sa zriaďuje Európsky fond pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín na obdobie
rokov 2007 – 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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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 projektu pri implementácii projektov.
V zmysle verejnej výzvy (zodpovedný orgán v postavení orgánu udeľujúceho grant) sú
nasledovné subjekty oprávnenými žiadateľmi: mimovládne organizácie, neziskové
organizácie, vzdelávacie inštitúcie, orgány štátnej správy a samosprávy. Zodpovedný orgán
zabezpečí prevenciu proti diskriminácií ako aj rovnaké zaobchádzanie v procese hodnotenia
žiadostí.

1.3.2. Indikatívny časový harmonogram
Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o grant
Termín na predloženie žiadostí o grant:
Hodnotenie a výber žiadostí o grant:
Uzatvorenie grantových zmlúv
Implementácia projektov

august 2009
október2009
november 2009
december 2009
január 2010 – december 2010

2. ZMENY V SPOLOČNOM SYSTÉME RIADENIA A KONTROLY
Nerelevantné.

3. AKTIVITY PODPOROVANÉ Z ROČNÉHO PROGRAMU PODĽA
PRIORÍT
V ročnom programe 2009 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 2008 a vyplývajú zo stratégie Slovenskej republiky zadefinovanej vo
viacročnom programe Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín
2007 – 2013. Všetky akcie sú podrobnejšie popísané nižšie. Podpora bude implementovaná
prostredníctvom individuálnych projektov.
Stanovené ciele a akcie sú v súlade s viacročným programom EIF a zameraním nadväzujú na
predchádzajúce ročné programy fondu. Nakoľko v čase tvorby ročného programu 2009
prebehlo vyhlásenie výzvy pre ročné programy 2007 a 2008 a následné hodnotenie, nie je
možné zapracovať výsledky implementácie predošlých ročných programov. Predpokladaný
začiatok realizácie projektov v rámci ročných programov 2007 a 2008 je najskôr február
2009.
Cieľovou skupinou pre všetky akcie ročného programu 2009 sú občania z tretích krajín
s legálnym pobytom na území SR bez rozlíšenia dĺžky pobytu. V podmienkach SR na
základe Zákona č. 48/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov je cieľová skupina
špecifikovaná nasledovne:
Štátni príslušníci tretích krajín, ktorým bol udelený jeden z troch typov pobytu:


trvalý



prechodný



tolerovaný.
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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 subsidiárnej ochrany, alebo ktorí spĺňajú podmienky pridelenia štatútu
utečenca alebo majú nárok na subsidiárnu ochranu.
Všetky akcie ročného programu 2009 budú implementované súčasne na základe jednej
spoločnej výzvy na predkladanie žiadostí o grant na individuálne projekty. Predpokladaný
dátum začatia implementácie je január 2010.
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.
Hodnotenie bude prebiehať v súlade s Popisom spoločného systému riadenia a kontroly
nasledovne:
a) na základe projektov voči kritériám stanoveným v žiadosti o grant (neskôr aj
v grantovej zmluve)
b) so štvrťročnou periodicitou v rámci priebežnej správy o realizácií projektu
podávanej spolu so žiadosťou o platbu
c) prostredníctvom kontrol na mieste v miere 3 krát za projekt
d) prostredníctvom monitorovacích stretnutí na zodpovednom orgáne
e) prostredníctvom správy o pokroku
f) prostredníctvom záverečnej správy na konci ročného programu

3.1. Aktivity 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
Akcia 1 Podpora vzdelávania a prípravy migrantov pre potreby života v hosťujúcej
spoločnosti
a) Účel a rozsah aktivity
Cieľom tejto akcie je podpora komplexnej prípravy migrantov pre život v slovenskej
spoločnosti. Kontinuita tejto prípravy je kľúčová, preto táto akcia priamo nadväzuje na ročný
program 2008 EIF. V rámci tejto akcie budú podporené najmä nasledovné typy aktivít:
-

kurzy slovenského jazyka

-

rekvalifikačné kurzy

-

prípravné kurzy (napr. kurzy sociálnej orientácie, kurzy o reáliách a zvyklostiach
hosťujúcej krajiny, atď)“

-

informačná a poradenská činnosť (napr. v oblasti právnych služieb, služieb
v zamestnanosti a pod.)

-

inovatívne prístupy k vzdelávaniu migrantov ako e-learning, dištančné kurzy a pod.
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Pri výbere projektov bude kladený dôraz na kvalitu poskytovaných služieb a ich komplexnosť
ako aj pokrytie cieľovej skupiny.
b) Potenciálni koneční príjemcovia
Konečnými príjemcami budú mimovládne organizácie, neziskové organizácie, vzdelávacie
inštitúcie, štátna správa a územná samospráva. Aktivity budú realizované v rámci
individuálnych projektov na základe výzvy na predkladanie žiadostí 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
Názov ukazovateľa
Počet projektov
Počet migrantov využívajúcich služby vytvorené projektom
V prípade realizácie kurzov
V prípade realizácie poradenskej činnosti
Počet vysokokvalifikovaných migrantov využívajúcich služby vytvorené
projektom
Počet migrantov spokojných s dostupnosťou a kvalitou poskytovaných
služieb
Zlepšenie vedomostí migrantov v oblasti jazyka, zvyklostí, histórie,
inštitúcií, kultúry a socio-ekonomických javov
Lepší prístup migrantov k službám, tovarom zamestnaniu a vzdelávaniu
v hosťujúcej krajine
Lepšie chápanie slovenských hodnôt a zvykov
Uľahčenie integračného procesu a dostupnosti služieb,

Typ
Cieľová
ukazovateľa hodnota
výstup
1
výstup
100
150
10%
výstup

80 %

výsledok

áno

výsledok

áno

dopad
dopad

áno
áno

e) Publicita príspevku 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 konečného príjemcu.
Tieto budú v súlade s právnymi predpismi EÚ a SR ako aj s Plánom publicity EIF pre ročný
program 2009. 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.
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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
žiadateľov o azyl a osoby v doplnkovej ochrane. 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 spravidla
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 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 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 subjektami. Informácia o čerpaní prostriedkov z iných zdrojov je takisto
súčasťou formulára žiadosti o grant.
g) Financovanie
Príspevok Spoločenstva
Verejné zdroje
Celkové verejné zdroje
Súkromné zdroje
TOTAL

A
385 299,83€ 75,00%
B
128 433,28 € 25,00%
C=A+B 513 733,11 € 100,00%
D
0,00%
0€
E=C+D 513 733,11 € 100,00%

V zmysle pravidiel oprávnenosti výdavkov pre EIF 4 (ďalej len „pravidlá oprávnenosti
výdavkov“) je obdobie oprávnenosti výdavkov financovaných z ročného programu 2009
stanovené do 31. decembra 2010.

4

časť 1 prílohy č. 11,. Rozhodnutia Komisie č. 457/2008/ ES, ustanovujúceho pravidlá vykonávania rozhodnutia
Európskeho parlamentu a Rady č. 2007/435/EC, ktorým sa zriaďuje Európsky fond pre integráciu štátnych
príslušníkov na obdobie rokov 2007 až 2013.
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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
Operačný cieľ 2.3. Vykonanie komplexného výskumu v oblasti integrácie
Akcia 2 Podpora výskumu v oblasti integračnej politiky – ekonomická integrácia migrantov
a) Účel a rozsah aktivity
Výskum v oblasti integrácie migrantov do slovenskej spoločnosti môže prebiehať
v niekoľkých rovinách. V rámci tejto akcie budú podporené aktivity, ktorých cieľom bude
preskúmať oblasť ekonomickej integrácie migrantov a nadviazať tak na ročný program EIF
2007, v rámci ktorého bol vytvorený priestor (Akcia 4 RP 2007 EIF) pre tvorbu indikátorov
integračnej politiky. V prípade, že v čase výzvy už budú k dispozícií relevantné výsledky
implementácie RP 2007 EIF resp. nové indikátory pre oblasť integrácie migrantov, tieto budú
adekvátne zahrnuté do špecifikácie výskumu v oblasti ekonomickej integrácie migrantov.
Výskum v rámci tejto akcie, ktorý by mal priniesť komplexné zmapovanie integrácie
migrantov v ekonomickej oblasti, je vhodné zamerať predovšetkým na nasledovné oblasti:
-

príjmová stratifikácia migrantov

-

mobilita migrantov na pracovnom trhu

-

podmienky pre vstup na trh práce

-

podmienky pre podnikanie

-

miera participácie migrantov na trhu práce

-

vývoj remitancií zasielaných migrantmi zo SR

-

profesná stratifikácia migrantov na trhu práce

-

iné.

Dôležitým aspektom výskumu je jeho komplexnosť, metodológia a použiteľnosť jeho
výsledkov v praxi.
b) Potenciálni koneční príjemcovia
Koneční príjemcovia 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
Počet uskutočnených výskumných úloh a analýz
Počet navrhnutých opatrení presadených do politík SR
Skvalitnenie integračnej politiky
Rozšírené oblasti poznatkov o integrácii
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Typ
ukazovateľa
výstup
výstup
výsledok
výsledok
dopad

Cieľová
hodnota
1
5
1
áno
áno
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e) Publicita príspevku ES
Financovanie z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín bude
zviditeľnené pri každej činnosti spojenej s opatreniami financovanými v rámci projektu.
Povinnosti konečných príjemcov týkajúce sa publicity spolufinancovania projektu
z prostriedkov ES budú definované v grantovej zmluve a Príručke pre konečného príjemcu.
Tieto budú v súlade s právnymi predpismi EÚ a SR ako aj s Plánom publicity EIF pre ročný
program 2009. 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
TOTAL

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

60 719,83
20 239,94

75,00%
25,00%
80 959,78 100,00%
0,00%
0
80 959,77 100,00%

V zmysle pravidiel oprávnenosti výdavkov pre EIF je obdobie oprávnenosti výdavkov
financovaných z ročného programu 2009 stanovené do 31. decembra 2010.

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 3.1 Prierezový rozvoj ľudských zdrojov v oblasti integračnej politiky
Operačný cieľ 3.2. Vytvorenie mechanizmu vzájomnej spolupráce so sociálnymi
partnermi, s komunitami a majoritnou spoločnosťou
Akcia 3 Budovanie kapacít na všetkých úrovniach integrácie migrantov
a) Účel a rozsah aktivity
Cieľom akcie je podpora integrácie migrantov do slovenskej spoločnosti prostredníctvom
posilnenia odborných kapacít zainteresovaných subjektov, s ktorými migranti prichádzajú do
styku v rámci procesu integrácie. V dennej praxi prichádzajú migranti do styku s rozličnými
inštitúciami, ktorých úlohou je poskytnúť kvalifikované služby v rôznych oblastiach. V rámci
tejto akcie budú podporované predovšetkým nasledovné typy aktivít:
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- vzdelávanie pracovníkov v inštitúciách, s ktorými prichádzajú migranti do pravidelného
styku
- činnosti zlepšujúce prístup migrantov k poskytovaným službám a ich kvalitu
- činnosti zamerané na výmenu skúseností a riešení problémov, ktorým migranti/inštitúcie
čelia medzi relevantnými aktérmi na regionálnej úrovni
- iné činnosti zamerané na budovanie odborných kapacít a získavanie medzikultúrnych
zručností a znalostí.
b) Potenciálni koneční príjemcovia
Konečnými príjemcami 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

Počet projektov
Počet vzdelávacích kurzov
Počet miestnych workshopov
Spokojnosť účastníkov vzdelávacích aktivít s ich kvalitou v
%
Skvalitnenie ľudských zdrojov v oblasti manažmentu
integrácie
Skvalitnenie medzikultúrnych zručností všetkých
zainteresovaných subjektov
Zlepšená kvalita poskytovaných služieb pre migrantov

výstup
výstup
výstup
výstup

Cieľová
hodnota
1
1
5
80%

výsledok

áno

výsledok

áno

výsledok

áno

Rozšírenie vedomostí a skvalitnenie ľudských zdrojov
v oblasti medzikultúrnej spolupráce
Zlepšené riadenie integračnej politiky

výsledok

áno

dopad

áno

Názov ukazovateľa

Typ ukazovateľa

e) Publicita príspevku 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 konečného príjemcu.
Tieto budú v súlade s právnymi predpismi EÚ a SR ako aj s Plánom publicity EIF pre ročný
program 2009. 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

11

ROČNÝ PROGRAM 2009

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

A
B

66 316,83 €
22 105,61 €

75,00%
25,00%
C=A+B 88 422,44 € 100,00%
D
0,00%
0€
E=C+D 88 422,44 € 100,00%

V zmysle pravidiel oprávnenosti výdavkov pre EIF je obdobie oprávnenosti výdavkov
financovaných z ročného programu 2009 stanovené do 31. decembra 2010.

3.4. 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 4 Podpora komparatívneho výskumu v oblasti skvalitnenia prístupu migrantov
k službám, tovarom, kultúrnemu a spoločenskému životu zahŕňajúc skúsenosti a riešenia
iných členských štátov prostredníctvom pilotných projektov.
a) Účel a rozsah aktivity
Cieľom akcie je podpora aktivít, ktoré prostredníctvom komparatívneho výskumu
sústredeného v rámci členských krajín EÚ budú zamerané na získanie nových poznatkov
o spôsoboch integrácie ohrozených skupín, predovšetkým v oblasti skvalitnenia prístupu
migrantov k službám, tovarom, kultúrnemu a spoločenskému životu. V rámci tejto akcie budú
podporované najmä nasledovné typy akcií:
-

komparatívny výskum medzi členskými štátmi EÚ

-

činnosti zamerané na vytváranie sietí na regionálnej a národnej úrovni medzi SR
a inými členskými krajinami EÚ

-

inovatívne pilotné riešenia rozličných aspektov integrácie migrantov do spoločnosti
s účasťou SR a iných členským štátov EÚ

-

iné činnosti zamerané na výmenu skúseností a osvedčených postupov medzi SR a
členskými štátmi EÚ, napr. workshopy a konferencie podporujúce výmenu informácií
medzi členskými štátmi EÚ

b) Potenciálni koneční príjemcovia
Konečnými príjemcami 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.
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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
Rozšírenie vedomostí o iných prístupoch k integračnej politike
Počet presadených návrhov opatrení do politík SR
Rozšírená oblasť poznatkov o integrácii

Typ
ukazovateľa
výstup
výsledok
výsledok
dopad

Cieľová
hodnota
1
áno
1
áno

e) Publicita príspevku 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 konečného príjemcu.
Tieto budú v súlade s právnymi predpismi EÚ a SR ako aj s Plánom publicity EIF pre ročný
program 2009. 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
TOTAL

A
B

21 546,83 € 75,00%
7 182,28 € 25,00%
C=A+B 28 729,11 € 100,00%
D
0€
0,00%
E=C+D 28 729,11 € 100,00%

V zmysle pravidiel oprávnenosti výdavkov pre EIF je obdobie oprávnenosti výdavkov
financovaných z ročného programu 2009 stanovené do 31. Decembra 2010.
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4. TECHNICKÁ POMOC
4.1. Účel technickej pomoci
Prostriedky technickej pomoci bude využívať MV SR ako Zodpovedný orgán a Certifikačný
orgán a Ministerstvo financií SR ako Orgán auditu pre EIF. Účelom použitia prostriedkov
technickej pomoci sú činnosti súvisiace s prípravou ročného programu 2009, s hodnotením
a výberom národných projektov a individuálnych projektov, monitorovaním a hodnotením
implementovaných projektov, kontrolou a auditom, publicitou fondu.
Časť výdavkov technickej pomoci Zodpovedného orgánu súvisí s operačnými výdavkami,
ako napr. Publikovanie výziev a preklady pre potreby Komisie.
Nakoľko je v Slovenskej republike vybudovaný spoločný systém riadenia a kontroly
pre všetky štyri fondy všeobecného programu Solidarita, výdavky na technickú pomoc pre
príslušné ročné programy každého fondu sa úplne zlúčia v súlade s článkom 14
implementačných rozhodnutí pre každý 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 2009
(ďalej len „Plán technickej pomoci 2009).
Celková výška rozpočtu technickej pomoci spoločného systému riadenia a kontroly
v rámci Plánu technickej pomoci 2009 je 370 909,09 EUR. Na základe vykonaných kontrol
jednotlivých výdavkov Zodpovedný orgán prepláca prostriedky z technickej pomoci
spoločného systému riadenia a kontroly všeobecného programu Solidarita podľa podielu
príslušného ročného programu fondu na celkovom rozpočte technickej pomoci.
Vzorec jednoduchého a reprezentatívneho rozdelenia medzi jednotlivé ročné programy
fondov je uvedený nižšie. Použitie vzorca nevedie k zvýšeniu maximálnej sumy výdavkov
technickej pomoci v rámci jednotlivých ročných programov5.
Vzorec rozdelenia výdavkov v rámci Plánu technickej pomoci 2009
Fond

Ročný program

TA EBF
TA EIF
TA ERF
TA RF

Plán 2009

2009
2009
2009
2009

Alokácia
technickej pomoci
100 000,00 €
72 442,83 €
106 175,04 €
92 291,22 €

Podiel na celkovom
rozpočte

370 909,09 €

100 %

26,96%
19,53%
28,63%
24,88%

Výdavky budú zahŕňať:


výdavky súvisiace s prípravou výberom, posúdením, riadením a monitorovaním akcií
(vrátane počítačového vybavenia a spotrebného materiálu, výdavky na prípravu
a preklad programových dokumentov a hodnotiacich správ pre potreby Komisie);



výdavky súvisiace s auditmi a kontrolami akcií alebo projektov na mieste;



výdavky súvisiace s hodnotením akcií alebo projektov;

5

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 7% celkovej ročnej sumy pridelenej rozhodnutím EK pre príslušný ročný
program plus 30 000 Eur.
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výdavky
súvisiace
s poskytovaním
informácií
o akciách,
propagáciou
a transparentnosťou akcií (pravidelná aktualizácia internetovej stránky pre všetky
štyri fondy všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov,
prednášková činnosť);



výdavky na monitorovacie stretnutia/zasadnutia týkajúce sa vykonávania akcií
(vrátane výdavkov na činnosť monitorovacieho výboru pre všeobecný program
Solidarita a riadenie migračných tokov);



výdavky na platy vrátane odvodov sociálneho zabezpečenia v presne zadefinovaných
prípadoch (výdavky na mzdy osobitných interných zamestnancov Ministerstva vnútra
SR a Ministerstva financií SR, ktorí budú vykonávať výlučne úlohy spojené
s implementáciou ročného programu – programovanie, implementácia, monitorovanie,
hodnotenie, finančné riadenie, kontroly a audity; výdavky na externých konzultantov,
ktorí budú vykonávať úlohy spojené s prípravou interných aktov riadenia
zodpovedného, certifikačného orgánu a orgánu auditu);



vzdelávanie interných zamestnancov, účasť na zahraničných pracovných cestách
v súvislosti s programom.

Verejné obstarávanie:
Všetky aktivity financované z technickej pomoci fondu ako napr. Preklady a nákup
zariadenia, aktualizácia internetovej stránky o EIF sú zabezpečené v súlade so zákonom
č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, ktorý je plne kompatibilný s legislatívou EÚ v tejto oblasti.
Časový harmonogram použitia technickej pomoci:
Začiatok: január 2009
Koniec: jún 2011
Financovanie:
Financovanie aktivít technickej pomoci bude zabezpečené z prostriedkov EIF vo výške 100 %
oprávnených výdavkov. Nebude použité verejné ani súkromné spolufinancovanie.
Príspevok Spoločenstva A
72 442,83 € 100,00%
B
Verejné zdroje
0,00%
0,00 €
C
Súkromné zdroje
0,00%
0 00 €
D= A+B+C 72 442,83 € 100,00%
SPOLU

4.2. Očakávané merateľné výsledky
Názov ukazovateľa
Počet pracovníkov plniacich úlohy súvisiace so systémom riadenia a kontroly fondu
Počet mesačných aktualizácií internetovej stránky o fonde
Počet publikovaných výziev na predkladanie žiadosti o grant
Počet vytvorených programových materiálov (ročný program 2009, 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 konečnými príjemcami
Počet stretnutí monitorovacieho výboru Solidarita a riadenie migračných tokov
Počet zasadnutí výboru EK pre program Solidarita a riadenie migračných tokov
Počet dohôd o vykonaní práce s externým spolupracovníkom zodpovedného orgánu
Počet prednášok, vzdelávacích aktivít súvisiacich s informovanosťou o fonde
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Cieľová
hodnota
5
1
1
5
2
2
4
2
1
2
2
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Názov ukazovateľa
Počet článkov o aktivitách spolufinancovaných z fondu publikovaných
v celoslovenskom periodiku
Počet auditov/kontrol

Cieľová
hodnota
2
1

4.3. Publicita príspevku ES
Aktivity týkajúce sa publicity a informovania o programe budú realizované v súlade
s Plánom publicity Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín na
rok 2009, ktorý Zodpovedný orgán prijme formou interného aktu. Tieto aktivity sú
naplánované a realizujú sa v súlade s právnymi predpismi EÚ. Plán publicity EIF obsahuje aj
pravidlá publicity technickej pomoci.
Zodpovedný orgán zabezpečuje publicitu prostredníctvom:


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



umiestnenia znaku EÚ, informácií o EIF a o pridanej hodnote príspevku Spoločenstva
(vetou: „Solidarita pri riadení migračných tokov“) na priestoroch zodpovedného
orgánu (napr. Vo vstupných priestoroch, kanceláriách, atď.);



umiestnenia znaku EÚ, informácie o spolufinancovaní z EIF (vetou: „Financované
Európskou úniou z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích
krajín“) a o pridanej hodnote príspevku Spoločenstva (vetou: „Solidarita pri riadení
migračných tokov“) na všetkých technických zariadeniach zakúpených z technickej
pomoci fondu;



umiestnenia znaku EÚ, informácie o spolufinancovaní z EIF (vetou: „Financované
Európskou úniou z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích
krajín“) a o pridanej hodnote príspevku Spoločenstva (vetou: „Solidarita pri riadení
migračných tokov“) na všetkých informačných materiáloch, dokumentoch,
publikáciách atď., ktoré vydáva zodpovedný orgán;



informovania účastníkov o spolufinancovaní aktivity z EIF v prípade organizovania
konferencie, seminára, školenia.

Pravidlá podľa tretieho bodu sa nepoužijú vo vzťahu k malým propagačným predmetom.6
Pravidlá podľa tretieho a štvrtého bodu sa nepoužijú vo vzťahu k propagačným predmetom,
ktoré sa týkajú dvoch alebo viacerých fondov všeobecného programu Solidarita. V tomto
prípade sa použije veta: „Financované Európskou úniou,“ a znak EÚ v spojení s názvom
všeobecného programu.
Všetky publikácie, na ktorých bude informácia o spolufinancovaní z EIF, budú zároveň
obsahovať informáciu o tom, že publikácia vyjadruje názory autora a Európska komisia nie je
zodpovedná za jej obsah a použitie.

6

Napr. písacie potreby a iné.
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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 EIF
Po schválení ročného programu zorganizuje zodpovedný orgán informačné stretnutie
pre potenciálnych konečných príjemcov a iných organizácií vybraných na základe princípu
partnerstva (napr. Útvary MV SR, Ministerstva financií SR, Colného riaditeľstva SR,
Ministerstva zahraničných vecí SR, Úradu vlády SR, predstavitelia neziskových
a mimovládnych organizácií a ostatných kompetentných orgánov – certifikačného orgánu
a orgánu auditu), ktoré bude zamerané na prezentáciu priorít a cieľov ročného programu
(článok 33 ods. 2 písm. A) implementačných pravidiel). Informácie o EIF a ročnom
programe 2009 zverejní Zodpovedný orgán na podstránke internetovej stránky MV SR
http://www.minv.sk/?o-europskom-fonde-pre-integraciu-obcanov-tretich-krajin.
pre EIF
Stránka bude tiež obsahovať zoznam schválených projektov spolufinancovaných z EIF
z ročného programu 2009, zoznam konečných príjemcov a výšku prideleného grantu. Ďalšou
formou informovania verejnosti o programe a projektoch spolufinancovaných EIF bude i
zabezpečenie publikovania článkov/správ o implementácii EIF počas implementácie ročného
programu 2009.
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5. FINANČNÝ PLÁN
Ročný program 2009
Členský štát: Slovenská republika
Ročný program 2009
Európsky fond pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín na obdobie rokov 2007 až 2013
Odkaz na
Odkaz
Príspevok
osobitnú
Verejné
Súkromné
% Príspevok Podiel na
TOTAL
na
zdroje
zdroje
Spoločenstva
celku
prioritu Spoločenstva
prioritu
(1)
(údaje v EUR)
AKCIA 1
1
385 299,83 128 433,28
0 513 733,11
75,00%
65,50
AKCIA 2
2
60 719,84
20 239,94
0
80 959,78
75,00%
10,32
AKCIA 3
3
66 316,83
22 105,61
0
88 422,44
75,00%
11,27
AKCIA 4
4
21 546,83
7 182,28
0
28 729,11
75,00%
3,66
Technická
asistencia
72 442,83
0
0
72 442,83
100,00%
9,24
Iné operácie (2)
TOTAL
606 326,16 177 961,11
0,00 784 287,27
100,00%
(1) ak relevantné
(2) ak relevantné

Poznámka:

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

Ing. Martin Čatloš
vedúci služobného úradu MV SR
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6. ZOZNAM SKRATIEK
EBF
EIF
EK
ERF
ES
ESF
EÚ
MV SR
RF
SR

Fond pre vonkajšie hranice
Európsky fond pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín
Európska komisia
Európsky fond pre utečencov
Európska spoločenstvo
Európsky sociálny fond
Európska únia
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Európsky fond pre návrat
Slovenská republika
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