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1. VŠEOBECNÉ
PRAVIDLÁ
PRE
VÝBER
PODPOROVANÝCH Z ROČNÉHO PROGRAMU

PROJEKTOV

Výber projektov spolufinancovaných z Európskeho fondu pre utečencov (ďalej len „ERF“)
v rámci ročného programu 2008 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 pre ERF,
ktorý je prijatý ako interný akt riadenia v rámci Ministerstva vnútra SR (ďalej len „MV SR“).
Systém je nastavený tak, aby umoţnil realizáciu projektov spolufinancovaných z ERF formou
individuálnych projektov a národných projektov. V rámci ţiadnej priority sa neplánuje sa
realizovanie viacročných projektov. Zodpovedný orgán zabezpečuje, ţe 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 národných a individuálnych projektov

Osoby poverené hodnotením ţiadostí o grant na národné a individuálne projekty alebo
kontrolou týchto procesov nesmú byť zainteresované do prípravy ani do implementácie
národných a individuálnych projektov na strane ţiadateľa o grant na národný alebo
individuálny projekt.


Implementácia, monitorovanie a hodnotenie národných a individuálnych projektov

Osoby vykonávajúce úlohy zodpovedného orgánu pri finančnom riadení, monitorovaní
a hodnotení národných a individuálnych projektov (predbeţná kontrola ţiadostí o platbu,
kontrola vecnej stránky realizácie projektu, schvaľovanie, realizácia a účtovanie platieb)
nesmú byť zainteresované do realizácie národného alebo individuálneho projektu na strane
príjemcu grantu.


Implementácia, monitorovanie a hodnotenie národných projektov ak je Ministerstvo
vnútra SR zároveň príjemcom grantu na národný projekt

Ak národné projekty predkladajú útvary MV SR, úlohy príjemcu grantu vţdy plní iný
samostatný útvar MV SR (nie odbory plniace úlohy zodpovedného orgánu ani certifikačný
orgán). Ak je príjemcom grantu útvar MV SR, osoby vykonávajúce úlohy zodpovedného
orgánu pri finančnom riadení, monitorovaní a hodnotení národných a individuálnych
projektov (predbeţná kontrola ţiadostí o platbu, kontrola vecnej stránky realizácie projektu,
schvaľovanie, realizácia a účtovanie platieb) alebo kontrolu týchto procesov nesmú byť
zainteresované do realizácie národného alebo individuálneho projektu na strane príjemcu
grantu. V súlade s pravidlami EÚ vykonáva v podmienkach SR úlohu orgánu auditu
spoločného systému riadenia a kontroly fondov programu Solidarita a riadenie migračných
tokov orgán, ktorý je inštitucionálne oddelený od zodpovedného a certifikačného orgánu.
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1.2.

Postupy verejného obstarávania

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), ktoré sú plne kompatibilné s legislatívou EÚ
v tejto oblasti. Zodpovedný orgán zabezpečí, aby postup konečných príjemcov boli zároveň
v súlade s článkom 11 implementačných pravidiel1 a pravidlami oprávnenosti výdavkov
(príloha 11 implementačných pravidiel).
V prípade národných projektov bude zmluvnou stranou (obstarávateľom) Ministerstvo vnútra
SR, prípadne iné ministerstvo/orgán štátnej správy, v spolupráci s ktorým Zodpovedný orgán
realizuje národný projekt. Metóda verejného obstarávania, ktorá bude pouţitá, musí byť
špecifikovaná v ţiadosti o grant na národný projekt a v grantovej zmluve/zmluve o spolupráci
na národný projekt.
V prípade individuálnych projektov bude zmluvnou stranou konečný príjemca individuálneho
projektu. V grantovej zmluve bude špecifikované kedy, o akých skutočnostiach a v ako
rozsahu je konečný príjemca povinný informovať Zodpovedný orgán o realizácii verejného
obstarávania, prípadne vyţiadať si od Zodpovedného orgánu pripomienky a v ktorých
prípadoch je povinný ich akceptovať.

1.3.

Výber národných projektov

Pri implementácií národných projektov zodpovedný orgán pôsobí ako výkonný orgán a pred
EK je plne zodpovedný za implementáciu národného projektu. Národný projekt je typ
projektu, aktivitami ktorého je poverený útvar Ministerstva vnútra SR, iné ministerstvo alebo
iný orgán štátnej správy z dôvodu, ţe:
 projekt nemôţe byť realizovaný ţiadnou inou inštitúciou, nakoľko útvar MV SR, iné
ministerstvo alebo iný orgán štátnej správy je v monopolnom postavení, a toto
postavenie mu vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov;
 projekt nie je moţné realizovať ako individuálny projekt na základe výzvy
z bezpečnostných dôvodov;
Popis aktivít, cieľov a výstupov národného projektu a časový harmonogram výberu a
realizácie národných projektov obsahuje ročný program. Po schválení ročného programu
monitorovacím výborom pre všeobecný program Solidarita a riadenie migračných tokov a
Európskou komisiou poţiada zodpovedný orgán útvar MV SR, iné ministerstvo alebo iný
orgán štátnej správy ako príjemcu grantu o vypracovanie ţiadosti o grant na národný projekt
v zmysle schváleného ročného programu. V ţiadosti musí byť uvedený právny predpis
s opisom kompetencií alebo bezpečnostných dôvodov, z ktorého vyplýva monopolné právo
na realizáciu projektu.
Ţiadosť o grant na národný projekt je hodnotená zamestnancami zodpovedného orgánu,
schvaľovaná vedúcim sluţobného úradu MV SR. v súlade s vyššie uvedenými pravidlami pre
predchádzanie vzniku konfliktu záujmov. V prípade, ţe národný projekt implementuje iné
ministerstvo/orgán štátnej správy, je po schválení ţiadosti o národný projekt podpísaná
grantová zmluva na národný projekt medzi štatutárnym zástupcom Zodpovedného orgánu
1

Rozhodnutie Komisie, ktorým sa ustanovujú pravidlá vykonávania rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady
č. 573/2007/ES, ktorým sa zriaďuje Európsky fond pre utečencov na obdobie rokov 2008 – 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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a štatutárnym zástupcom tohto ministerstva/orgánu štátnej správy. V prípade, ţe národný
projekt implementuje útvar Ministerstva vnútra SR, je podpísaná zmluva o spolupráci medzi
štatutárnym zástupcom Zodpovedného orgánu a zástupcom príslušného útvaru Ministerstva
vnútra SR.
V prípade, ţe Zodpovedný orgán implementuje národný projekt a vystupuje v úlohe
konečného príjemcu, útvar MV SR, ktorý plní úlohy Zodpovedného orgánu alebo
Certifikačného orgánu nikdy priamo nevykonáva úlohy spojené s implementáciou národného
projektu. Zodpovedný orgán vykonáva implementáciou národného projektu vţdy nepriamo
v súčinnosti s iným špecializovaným útvarom Ministerstva vnútra SR alebo iným
ministerstvom/orgánom štátnej správy.
Indikatívny časový harmonogram
Termín na predloţenie ţiadostí o grant:
Hodnotenie ţiadostí o grant:
Uzatvorenie grantových zmlúv
Implementácia národných projektov

1.4.

jún 2009
júl 2009
júl 2009
august 2009 – jún 2010

Výber individuálnych projektov

V súlade s časovým harmonogramom ročného programu pripraví zodpovedný orgán
vyhlásenie výzvy na predkladanie ţiadostí o grant. V spolupráci s vecnými útvarmi
Ministerstva vnútra SR vypracuje návrh výzvy a príloh (formulárov ţiadosti o grant a
rozpočtu, príručky pre ţiadateľa o grant, vzoru grantovej zmluvy a ďalších podporných
dokumentov, napr. štatútu komisie na výber projektov). Predloţí návrh na pripomienkové
konanie Sekcii ekonomiky MV SR v zmysle postupov operačného manuálu zodpovedného
orgánu pre ERF. Po zapracovaní pripomienok vykoná riaditeľ odboru zahraničnej pomoci
MV SR (ďalej len „odbor zahraničnej pomoci“) predbeţnú kontrolu obsahu výzvy a príloh.
Po kontrole predloţí návrh výzvy na schválenie vedúcemu sluţobného 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,
na internetovej stránke pre všeobecný program Solidarita a riadenie migračných tokov).
Nasledovné subjekty sú oprávnenými ţiadateľmi o grant na základe výzvy pre individuálne
projekty: MNO, vysoké školy, subjekty štátnej správy a samospráva. Zodpovedný orgán
zabezpečuje zabránenie diskriminácii a rovnaké zaobchádzanie s predloţenými ţiadosťami
v procese ich hodnotenia. Súčasťou výzvy je Príručka pre ţiadateľa o grant. Ţiadosti o grant,
ktoré spĺňajú pravidlá stanovené vo výzve zaradí zodpovedný orgán do hodnotiaceho procesu,
ktorý je dvojstupňový (hodnotenie hodnotiteľmi a posúdenie výberovou komisiou). Po
schválení ţiadostí o grant zodpovedný orgán uskutoční školenie, cieľom ktorého bude pomoc
pre príjemcov grantu pri implementácii projektu. Grantové zmluvy sú podpisované
štatutárnym zástupcom zodpovedného orgánu a štatutárnym zástupcom príjemcu grantu.
Indikatívny časový harmonogram
Vyhlásenie výzvy na predkladanie ţiadostí o grant
Termín na predloţenie ţiadostí o grant:
Hodnotenie a výber ţiadostí o grant:
Uzatvorenie grantových zmlúv:
Implementácia projektov:
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2. ZMENY V SPOLOČNOM SYSTÉME RIADENIA A KONTROLY
Návrh spoločného systému riadenia a kontroly pre všeobecný program Solidarita a riadenie
migračných tokov na obdobie rokov 2007 aţ 2013 v SR bol predloţený na schválenie
Európskej komisii 31. marca 2008. Návrh spoločného systému bol upravený v zmysle
pripomienok EK.

3. AKCIE PODPOROVANÉ Z ROČNÉHO PROGRAMU PODĽA PRIORÍT
V programovom roku 2008 budú podporované akcie v rámci priority 1 a priority 2
viacročného programu na obdobie rokov 2008 – 2013. Podpora bude implementovaná
prostredníctvom národných a individuálnych projektov, ktorých princíp je priblíţený
v predchádzajúcej časti 1.1 a 1.2. kapitoly 1. Akcie, ktoré budú podporené v rámci kaţdej
priority, sú podrobne popísané ďalej. Stanovené ciele budú monitorované a hodnotené
prostredníctvom merateľných ukazovateľov – indikátorov. Indikátory definované pre
kaţdú prioritu budú merať pokrok dosiahnutý prostredníctvom realizácie podporených aktivít.
Z tohto dôvodu nie sú uvádzané východiskové hodnoty jednotlivých indikátorov. Indikátory
výsledku a dopadu, ktoré nie sú vyčíslené budú sledované z kvalitatívneho hľadiska
a vyhodnocované slovným popisom dosiahnutej úrovne napĺňania stanovených cieľov.

3.1.

Akcie v rámci priority 1

Implementácia zásad a opatrení stanovených v acquis Spoločenstva pre azylovú oblasť
vrátane zásad a opatrení súvisiacich s integračnými cieľmi.
Operačný cieľ 1
Zabezpečenie primeraných podmienok
a spravodlivého konania o udelenie azylu

pre

prijímanie

ţiadateľov

o

azyl

Akcia 1 Skvalitňovanie infraštruktúry ubytovania a služieb v oblasti ubytovania – národný
projekt (špecifická priorita 1 – potreby zraniteľných osôb)
Národný projekt „Skvalitňovanie infraštruktúry ubytovania a služieb v oblasti ubytovania“
nebol implementovaný v rámci ročného programu 2008 ERF.
Akcia 2 Poskytovanie základných, doplnkových a sprievodných služieb žiadateľom o azyl
- individuálny projekt (špecifická priorita 1 – potreby zraniteľných osôb)
a) Účel a rozsah akcie
Pre ţiadateľov o azyl nachádzajúcich sa v azylových zariadeniach je potrebné kaţdodenne
ponúkať a zabezpečovať viaceré doplnkové a sprievodné sluţby, a to v nasledujúcom
rozsahu:
 právne poradenstvo a zabezpečenie právnej pomoci ţiadateľom o azyl;
 informácie alebo pomoc s administratívnymi a/alebo súdnymi formalitami a
informácie alebo poradenstvo o moţnom výsledku konania o udelení azylu, vrátane
moţnosti dobrovoľného návratu;
 poskytovanie materiálnej pomoci;
 sociálna starostlivosť a poradenstvo, zdravotná alebo psychologická starostlivosť
s dôrazom na starostlivosť o zraniteľné skupiny osôb (maloletí bez sprievodu;
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ţiadatelia, ktorí boli podrobení mučeniu, neľudskému alebo poniţujúcemu
zaobchádzaniu; osamelé matky s deťmi a pod.);
 vzdelávanie, jazyková príprava a iné iniciatívy, ktoré zodpovedajú postaveniu danej
osoby;
 poskytovanie podporných sluţieb, ako napríklad prekladov a odbornej prípravy,
s cieľom zlepšiť podmienky prijatia a efektívnosť a kvalitu konaní o udelenie azylu.
Uvedené aktivity by sa mali realizovať v zariadeniach Ministerstva vnútra na celom území
Slovenskej republiky.
b) Potenciálni príjemcovia grantu
Príjemcovia grantu budú mimovládne organizácie, neziskové organizácie, územná
samospráva, štátna správa a vzdelávacie inštitúcie. 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 nebudú implementované priamo zodpovedným orgánom.
d) Očakávané výsledky a použité indikátory
Názov ukazovateľa
Počet projektov so zameraním na poskytovanie komplexných
doplnkových a sprievodných sluţieb cieľovej skupine
Počet príjemcov materiálnej pomoci
Počet príjemcov právnej pomoci a/alebo právnej asistencie
Počet príjemcov zdravotnej starostlivosti
Počet príjemcov psychologickej pomoci
Počet príjemcov sociálnej pomoci
Počet príjemcov doplnkovej pomoci (zabezpečenie sociálnej
asistencie,
informácií,
prekladov
alebo
pomoc
s administratívnymi formalitami)
Počet účastníkov jazykových kurzov
Počet účastníkov voľnočasových aktivít
Zvýšenie spokojnosti ţiadateľov s poskytovanými sluţbami
Zlepšenie kvality poskytovaných sluţieb
Zlepšenie jazykových vedomostí ţiadateľov o azyl

Typ
ukazovateľa

Cieľová
hodnota

výstup

3

výstup
výstup
výstup
výstup
výstup

3000
3000
1500
500
3000

výstup

100

výstup
výstup
dopad
dopad
dopad

1500
1500
áno/nie
áno/nie
áno/nie

e) Publicita príspevku ES
Financovanie z ERF bude zviditeľnené pri kaţdej činnosti spojenej s opatreniami
financovanými v rámci projektu. Povinnosti príjemcu grantu týkajúce sa publicity
spolufinancovania projektu z prostriedkov ES budú definované v grantovej zmluve a príručke
pre príjemcu grantu. Tieto budú v súlade s právnymi predpismi EÚ a SR. Povinnosti
informovania sa budú týkať predovšetkým označenia všetkého technického vybavenia
zakúpeného z projektu znakom EÚ, označenia všetkých informačných materiálov, letákov,
dokumentov, učebných materiálov vydaných v rámci projektu vetou: „Projekt je
spolufinancovaný z Európskeho fondu pre utečencov“ a umiestnenia znaku EÚ a informácie
o spolufinancovaní z ERF na sídle, prípadne ďalších priestoroch príjemcu grantu.
Všetky publikácie, na ktorých bude informácia o spolufinancovaní z ERF, budú zároveň
obsahovať informáciu o tom, ţe publikácia vyjadruje názory autora a Európska komisia nie je
zodpovedná za jej obsah a pouţitie.
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f) Zlučiteľnosť s podobnými aktivitami financovanými z iných nástrojov ES,
ak je to relevantné
V podmienkach Slovenskej republiky UNHCR vyhlasuje súťaţe na projekty menšieho
rozsahu s podobným zameraním ako Európsky fond pre utečencov. Zodpovedný orgán
zabezpečí koordináciu všetkých aktivít a prijme opatrenia na zabránenie vzniku duplicity
financovania.
g) Financovanie
Financovanie akcie 2 bude zabezpečené z prostriedkov ERF a prostriedkov národného
spolufinancovania v pomere 75% : 25%. Nebude pouţité súkromné spolufinancovanie.
Obdobie oprávnenosti výdavkov financovaných z ročného programu 2008 je stanovené do
30.06. 2010. Vzhľadom na fakt, ţe Slovenská republika je pre väčšinu ţiadateľov o azyl iba
tranzitnou krajinou, najväčšia časť pomoci je potrebná práve na aktivity súvisiace s
prijímaním, a preto je najväčšia finančná čiastka alokovaná na Akciu 2.
Príspevok Spoločenstva A
B
Verejné zdroje
Celkové verejné zdroje C=A+B
D
Súkromné zdroje
E=C+D
TOTAL

613 986,84 €
204 662,28 €
818 649,12 €

75,00%
25,00%
100,00%

0,00 €
818 649,12 €

0,00%
100,00%

Operačný cieľ 2
Integrácia osôb, ktoré získali na území Slovenskej republiky niektorú z foriem
medzinárodnej ochrany a ktorých pobyt na území Slovenska má dlhodobý alebo stály
charakter
Vzhľadom na situáciu, ktorá v Slovenskej republike pretrváva počas posledných rokov, sa
výrazne zvyšuje počet osôb, ktorým sa udeľuje azyl a doplnková forma ochrany. Preto
vzhľadom k tejto situácii je nevyhnutné značné navýšenie alokácie pre operačný cieľ 2, tak
ako je to uvedené v ročnom programe 2008 Európskeho fondu pre utečencov.
Akcia 3 Poskytovanie komplexných služieb súvisiacich s integráciou osôb cieľovej skupiny
– individuálny projekt (špecifická priorita 1 – potreby zraniteľných osôb)
a) Účel a rozsah akcie
Cieľom integrácie azylantov je proces ich postupného začleňovania do spoločnosti, ktorý
v sebe zahŕňa viacero dimenzií, od jazykovej cez ekonomickú aţ po kultúrno-spoločenskú.
Osobitnou skupinou z hľadiska azylovej problematiky pri integračnom procese sú cudzinci,
ktorým migračný úrad MV SR poskytol doplnkovú ochranu - t.j. sú oprávnení na prechodný
pobyt na území SR a majú moţnosť na území SR pracovať.
Azylantom a osobám s doplnkovou ochranou je potrebné poskytovať komplexné sluţby
zahŕňajúce:
 poradenstvo a pomoc pri vyhľadávaní a zabezpečovaní vhodného ubytovania;
 poradenstvo a pomoc pri vyhľadávaní vhodného zamestnania a zabezpečovaní
prostriedkov na ţivobytie vrátane potrebného materiálneho vybavenia;
 zabezpečenie sociálneho poradenstva, asistencie a prístupu k sociálnym sluţbám;
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 činnosti, ktoré umoţňujú cieľovej skupine prispôsobiť sa spoločnosti ČŠ
v sociokultúrnom zmysle a zdieľať hodnoty garantované v Charte základných práv
EÚ;
 činnosti podporujúce účasť cieľovej skupiny na občianskom a kultúrnom ţivote
hostiteľskej krajiny;
 činnosti zamerané na vzdelávanie, odbornú prípravu a jazykovú prípravu,
nadobudnutie kvalifikačných zručností, uznanie kvalifikácií a diplomov;
 činnosti zamerané na podporu sebarealizácie osôb cieľovej skupiny, a ktoré umoţňujú
týmto osobám rozhodovať o sebe a pomáhajú im k sebestačnosti;
 činnosti, ktoré podporujú zmysluplný kontakt a konštruktívny dialóg medzi cieľovou
skupinou a spoločnosťou prijímajúcej krajiny vrátane činností, ktoré podporujú účasť
kľúčových partnerov, ako napr. verejnosti, územných samospráv, dobrovoľných
skupín, sociálnych partnerov a širšej občianskej spoločnosti;
 činnosti, ktoré podporujú rovnosť prístupu a rovnosť výsledkov, pokiaľ ide o kontakt
týchto ľudí s verejnými inštitúciami;
 činnosti zamerané na prípravu konštruktívnych a efektívnych integračných plánov na
základe individuálneho posúdenia kaţdej cieľovej osoby.
b) Potenciálni príjemcovia grantu
Príjemcovia grantu budú mimovládne organizácie, neziskové organizácie, územná
samospráva, štátna správa a vzdelávacie inštitúcie. 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 nebudú implementované priamo zodpovedným orgánom.
d) Očakávané výsledky a použité indikátory
Názov ukazovateľa
Počet projektov so zameraním na poskytovanie komplexných
doplnkových a sprievodných sluţieb cieľovej skupine
Počet príjemcov pomoci v oblasti ubytovania
Počet príjemcov materiálnej pomoci
Počet príjemcov zdravotnej starostlivosti
Počet príjemcov psychologickej pomoci
Počet príjemcov sociálnej pomoci
Počet osôb, ktorým bola poskytnutá pomoc v krízových
situáciách
Počet účastníkov jazykových kurzov
Počet účastníkov odborných kurzov
Počet účastníkov voľnočasových aktivít
Počet detí zapojených do vzdelávania na základných,
stredných, vysokých školách
Zlepšenie kvality sluţieb a zabezpečenia dôstojných
ţivotných podmienok cieľovej skupiny
Zvýšenie počtu činností, ktoré umoţňujú cieľovej skupine
prispôsobiť sa spoločnosti ČŠ v sociokultúrnom zmysle
Zvýšenie počtu činností zameraných na podporu
sebarealizácie osôb cieľovej skupiny a ktoré umoţňujú týmto
osobám rozhodovať o sebe a pomáhajú im k sebestačnosti
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Typ
ukazovateľa

Cieľová
hodnota

výstup

2

výstup
výstup
výstup
výstup
výstup

200
200
150
50
180

výstup

60

výstup
výstup
výstup

130
70
140

výstup

50

dopad

áno/nie

dopad

áno/nie

dopad

áno/nie
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Zvýšenie počtu činností zameraných na prípravu
konštruktívnych a efektívnych integračných plánov na
základe individuálneho posúdenia kaţdej cieľovej skupiny

dopad

áno/nie

e) Publicita príspevku ES
Financovanie z ERF bude zviditeľnené pri kaţdej činnosti spojenej s opatreniami
financovanými v rámci projektu. Povinnosti príjemcu grantu týkajúce sa publicity
spolufinancovania projektu z prostriedkov ES budú definované v grantovej zmluve a príručke
pre príjemcu grantu. Tieto budú v súlade s právnymi predpismi EÚ a SR. Povinnosti
informovania sa budú týkať predovšetkým označenia všetkého technického vybavenia
zakúpeného z projektu znakom EÚ, označenia všetkých informačných materiálov, letákov,
dokumentov, učebných materiálov vydaných v rámci projektu vetou: „Projekt je
spolufinancovaný z Európskeho fondu pre utečencov“ a umiestnenia znaku EÚ a informácie
o spolufinancovaní z ERF na sídle, prípadne ďalších priestoroch príjemcu grantu.
Všetky publikácie, na ktorých bude informácia o spolufinancovaní z ERF, budú zároveň
obsahovať informáciu o tom, ţe publikácia vyjadruje názory autora a Európska komisia nie je
zodpovedná za jej obsah a pouţitie.
f) Zlučiteľnosť s podobnými aktivitami financovanými z iných nástrojov ES, ak je
to relevantné
Moţnému vzniku duplicity s aktivitami financovanými zo štrukturálnych fondov a to
z Európskeho sociálneho fondu (na národnej úrovni v rámci opatrení Operačného programu
Zamestnanosť a sociálna inklúzia) bude zodpovedný orgán predchádzať koordináciou svojich
aktivít s riadiacim orgánom pre tieto nástroje, ktorým je Fond sociálneho rozvoja Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Zároveň aj UNHCR v podmienkach Slovenskej republiky
vyhlasuje súťaţe na projekty menšieho rozsahu s podobným zameraním ako Európsky fond
pre utečencov.
Zodpovedný orgán zabezpečí koordináciu všetkých aktivít a prijme opatrenia na zabránenie
vzniku duplicity financovania.
g) Financovanie
Financovanie akcie 3 bude zabezpečené z prostriedkov ERF a prostriedkov národného
spolufinancovania v pomere 75% : 25%. Nebude pouţité súkromné spolufinancovanie.
Obdobie oprávnenosti výdavkov financovaných z ročného programu 2008 je stanovené do
30.06. 2010.
Príspevok Spoločenstva A
B
Verejné zdroje
Celkové verejné zdroje C=A+B
D
Súkromné zdroje
E=C+D
TOTAL
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143 861,49 €
47 953,84 €
191 815,33 €

75,00%
25,00%
100,00%

0,00 €
191 815,33 €

0,00%
100,00%
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Akcia 4 Skvalitňovanie infraštruktúry ubytovania a služieb v oblasti ubytovania pre osoby
so subsidiárnou ochranou - individuálny projekt (špecifická priorita 1 – potreby
zraniteľných osôb)
a) Účel a rozsah akcie
Účelom tejto akcie je skvalitňovanie infraštruktúry ubytovania a sluţieb v oblasti ubytovania
pre novú cieľovú skupinu - osoby so subsidiárnou ochranou, zlepšovanie kvality ţivota osôb
so špecifickými potrebami (osoby s posttraumatickou stresovou poruchou, osoby
s pohybovým, resp. iným fyzickým postihnutím, ţeny a deti), vrátane zvyšovania bezpečnosti
cieľovej skupiny (cca. 50 osôb) v ubytovacom zariadení pre cudzincov s doplnkovou
ochranou v Gabčíkove. Je potrebné venovať pozornosť aktivitám, ktoré napomáhajú
k zlepšovaniu podmienok ubytovania a sluţieb s cieľom dosiahnuť porovnateľné štandardy
podmienok prijatia s inými členskými štátmi EÚ.
b) Potenciálni príjemcovia grantu
Príjemcovia grantu budú mimovládne organizácie, neziskové organizácie, územná
samospráva, štátna správa a vzdelávacie inštitúcie. 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 nebudú implementované priamo zodpovedným orgánom.
d) Očakávané výsledky a použité indikátory
Názov ukazovateľa
Počet projektov zameraných na poskytovanie ubytovania
a sluţieb s dôrazom na zlepšenie kvality ţivota cieľovej
skupiny
Počet osôb, ktorým bude poskytnutá materiálna pomoc
Počet osôb, ktorým bude poskytnuté ubytovanie a strava
Zlepšenie kvality sluţieb a zabezpečenia dôstojných
ţivotných podmienok pre cieľovú skupinu
Zvýšenie spokojnosti cieľovej skupiny s poskytovanými
sluţbami

Typ
ukazovateľa

Cieľová
hodnota

výstup

2

výstup
výstup

50
50

dopad

áno/nie

dopad

áno/nie

e) Publicita príspevku ES
Financovanie z ERF bude zviditeľnené pri kaţdej činnosti spojenej s opatreniami
financovanými v rámci projektu. Povinnosti príjemcu grantu týkajúce sa publicity
spolufinancovania projektu z prostriedkov ES budú definované v grantovej zmluve a príručke
pre príjemcu grantu. Tieto budú v súlade s právnymi predpismi EÚ a SR. Povinnosti
informovania sa budú týkať predovšetkým označenia všetkého technického vybavenia
zakúpeného z projektu znakom EÚ, označenia všetkých informačných materiálov, letákov,
dokumentov, učebných materiálov vydaných v rámci projektu vetou: „Projekt je
spolufinancovaný z Európskeho fondu pre utečencov“ a umiestnenia znaku EÚ, informácie
o spolufinancovaní z ERF na sídle, prípadne ďalších priestoroch príjemcu grantu a vyhlásenia
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vybraného zodpovednými orgánom, ktoré bude zdôrazňovať pridanú hodnotu príspevku
Spoločenstva.
Všetky publikácie, na ktorých bude informácia o spolufinancovaní z ERF budú zároveň
obsahovať informáciu o tom, ţe publikácia vyjadruje názory autora a Európska komisia nie je
zodpovedná za jej obsah a pouţitie.
f) Zlučiteľnosť s podobnými aktivitami financovanými z iných nástrojov ES, ak je
to relevantné
Aktivity projektu nie sú oprávnené v rámci iných nástrojov zahraničnej pomoci ES
a bilaterálnej pomoci.
g) Financovanie
Financovanie akcie 4 bude zabezpečené z prostriedkov ERF a prostriedkov národného
spolufinancovania v pomere 75% : 25%. Nebude pouţité súkromné spolufinancovanie.
Obdobie oprávnenosti výdavkov financovaných z ročného programu 2008 je stanovené do
30.06. 2010.
Príspevok Spoločenstva A
B
Verejné zdroje
Celkové verejné zdroje C=A+B
D
Súkromné zdroje
E=C+D
TOTAL

3.2.

183 135,74 €

75,00%

61 045,24 €
244 180,98 €
0,00 €
244 180,98 €

25,00%
100,00%
0,00%
100,00%

Akcie v rámci priority 2

Rozvoj referenčných nástrojov a metodík hodnotenia s cieľom zlepšiť kvalitu konaní,
v rámci ktorých sa posudzujú žiadosti o medzinárodnú ochranu a posilniť
administratívne štruktúry v snahe reagovať na výzvy, ktoré prináša rastúca praktická
spolupráca s ostatnými členskými štátmi
Operačný cieľ 3
Zvýšenie schopnosti členských štátov rozvíjať, skvalitňovať a monitorovať svoju
azylovú politiku v zmysle ich záväzkov vyplývajúcich zo súčasných a budúcich
právnych predpisov Spoločenstva týkajúcich sa spoločného európskeho azylového
systému, najmä pokiaľ ide o angaţovanie sa v praktickej spolupráci členských štátov
Akcia 5 Vybudovanie informačného systému migrácie a medzinárodnej ochrany (MIGRA)
– národný projekt
a) Účel a rozsah akcie
Slovenská republika musí v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 862/2007 z 11. júla 2007 o štatistike Spoločenstva o migrácii a medzinárodnej ochrane,
ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 311/76 o zostavovaní štatistík zahraničných
pracovníkov zabezpečiť zasielanie štatistických údajov od roku 2008. V podmienkach SR
pracoviská úradu hraničnej a cudzineckej polície ani migračného úradu nie sú vybavené
softvérom zodpovedajúcim poţiadavkám nariadenia.
Získanie adekvátneho softvérového a hardvérového vybavenia je základnou podmienkou
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plnenia úloh pri spracovaní údajov o legálnej i nelegálnej migrácii na území SR a sledovania
migračných tokov vo vzťahu k jednotlivým členským štátom EÚ ako aj vo vzťahu k tretím
štátom).
Informačný systém bude komplexne odráţať stav v oblasti nelegálnej a legálnej imigrácie
spolu s problematikou medzinárodnej ochrany poskytovanej cudzincom s cieľom kvalitného
spracúvania týchto údajov, ich vyuţívania a poskytovania príslušným európskym inštitúciám.
Bude zároveň hlavným podkladom pre rozhodovanie v rámci analýzy rizík. Pôjde
o dvojúrovňový informačný systém, ktorý umoţní tak úradu hraničnej a cudzineckej polície,
ako aj migračnému úradu kvalitnú a prehľadnú evidenciu cudzincov od vstupu cudzinca na
územie SR cez komplexné riešenie pobytu a zotrvania na území SR aţ po ukončenie pobytu.
Tento systém pomôţe k zvýšeniu praktickej kooperácie medzi členskými štátmi najmä
prostredníctvom zbierania dát na profesionálnej úrovni. V súčasnosti SR nie je schopná
zabezpečiť všetky typy štatistických údajoch o ţiadateľoch o azyl, ktoré poţaduje EÚ
Migračný úrad disponuje iba údajmi o počte ţiadostí o azyl, ale nie o počte fyzických osôb,
ktoré poţiadali o azyl (jedna osoba môţe podať ţiadosť o azyl viackrát). Migračný úrad
taktieţ nemá primeranú štatistickú evidenciu o osobách s udelenou medzinárodnou ochranou
(disponuje iba interným systémom, ktorý nie je postačujúci). Vzhľadom na uvedené
skutočnosti je vytvorenie tohto systému nevyhnutné z dôvodu štandardizácie poskytovania
štatistických údajov o osobách v azylovej procedúre v rámci EÚ.
Zavedenie a pouţívanie informačného systému migrácie a medzinárodnej ochrany umoţní
migračnému úradu kvalitnejšie plniť úlohy súvisiace s evidenciou osôb, ktoré na území
Slovenskej republiky poţiadali o niektorú z foriem medzinárodnej ochrany. Zároveň umoţní
kvalitnejšiu a prehľadnejšiu evidenciu osôb, ktorým sa na území SR poskytla niektorá
z foriem medzinárodnej ochrany. Migračný úrad bude prostredníctvom tohto informačného
systému evidovať osobné údaje cudzinca, ktorý poţiadal o niektorú z foriem medzinárodnej
ochrany; evidenčné číslo ţiadateľa; dátum podania vyhlásenia; miesto pobytu ţiadateľa o azyl
(príchod do azylového zariadenia, presun ţiadateľa); dátum pohovoru s pracovníkom
migračného úradu; stav konania o udelenie azylu; druh vydaného rozhodnutia v konaní
o udelenie azylu a dátum nadobudnutia jeho právoplatnosti; dátum podania odvolania;
príslušnosť súdu na rozhodovanie v odvolacom konaní; ukončenie konania a iné.
b) Potenciálni príjemcovia grantu
Príjemcom grantu bude Zodpovedný orgán v spolupráci so sekciou informatiky,
telekomunikácií a bezpečnosti MV SR (projekt týkajúci sa vývoja a správy informačného
systému), pričom konečným uţívateľom bude Migračný úrad MV SR a v spolupráci
s Migračným úradom MV SR (projekt týkajúci sa obstarania a vyuţívania iného vybavenia
ako napr. tlačiarne, počítače, monitory).
c) Zdôvodnenie projektov, ktoré bude implementovať priamo zodpovedný orgán,
ak je to relevantné
Projekt bude implementovať Zodpovedný orgán v postavení výkonného orgánu ako národný
projekt. Projekt však nebude implementovaný priamo Zodpovedným orgánom, ale nepriamo,
v súčinnosti so sekciou informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR a v spolupráci
s Migračným úradom MV SR (v postavení konečného uţívateľa aj konečného príjemcu)
MV SR je v zmysle § 11 písm. a) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády
a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov ústredným orgánom
štátnej správy pre otázky azylantov a odídencov.

13

ROČNÝ PROGRAM 2008

Európsky fond pre utečencov - Slovenská republika
Podľa článku 57 nariadenia MV SR č. 57/2007 o organizačnom poriadku MV SR je
Migračný úrad MV SR odborným útvarom MV SR, ktorý najmä:
- zabezpečuje a komplexne vykonáva prvostupňové správne konanie súvisiace
s rozhodovaním o udelenie azylu, poskytovaním doplnkovej ochrany a poskytovaním
dočasného útočiska cudzincom;
- zabezpečuje a vykonáva, v nadväznosti na plnenie Schengenskej dohody, konanie o azyle
v prijímacom centre v priestore medzinárodného letiska;
- zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z Koncepcie migračnej politiky Slovenskej
republiky súvisiacich s azylovou problematikou;
- podieľa sa v rámci svojej pôsobnosti na príprave návrhov právnych predpisov a interných
aktov riadenia súvisiacich s konaním o udelenie azylu, spracovaní a pripomienkovaní
materiálov celospoločenského významu prerokúvaných vládou alebo inými orgánmi
verejnej moci;
- spolupracuje s medzinárodnými organizáciami, najmä s Úradom Vysokého komisára OSN
pre utečencov (UNHCR), Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (IOM),
Medzinárodným centrom pre rozvoj migračnej politiky (ICMPD) a azylovými úradmi
členských štátov EÚ;
- spolupracuje s orgánmi štátnej správy, samosprávy a mimovládnymi organizáciami;
- zabezpečuje a koordinuje spracúvanie pozičných dokumentov Slovenskej republiky
týkajúcich sa oblasti migrácie a azylu v príslušných medzinárodných organizáciách
a v rámci EÚ;
- prevádzkuje azylové zariadenia na území Slovenskej republiky a zabezpečuje v súčinnosti
s mimovládnymi organizáciami sociálnu, materiálnu, zdravotnú a psychologickú
starostlivosť o ţiadateľov o udelenie azylu, odídencov a cudzincov, ktorým sa poskytla
doplnková ochrana;
- zabezpečuje komplexne dokumentačnú a analytickú činnosť o krajinách pôvodu
ţiadateľov o udelenie azylu;
- v počiatočnej fáze zabezpečuje integráciu osôb, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana
na území Slovenskej republiky.
Podľa článku 51 nariadenia MV SR č. 57/2007 o organizačnom poriadku MV SR je sekcia
informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR odborným útvarom MV SR, ktorý
najmä:
- zodpovedá za zavádzanie a rozvoj aplikácií a informačných systémov, za zabezpečenie
nadväznosti a kompatibility na informačný systém štátnej správy; zabezpečuje
štandardizáciu programových prostriedkov a unifikáciu dátových štruktúr v pôsobnosti
ministerstva; zastupuje ministerstvo vo vzťahu k ústredným orgánom štátnej správy a
zahraničiu v oblasti informatiky,
- zabezpečuje evidenciu, kontrolu a koordináciu implementácie licenčných aplikačných
programových diel alebo celoštátnych informačných systémov vrátane informačných
systémov napojených na európske informačné systémy; zabezpečuje funkčnosť určených
systémov v čase krízových situácií,
- navrhuje, projektuje, realizuje analytické, vývojové činnosti a rozvoj aplikácií a
informačných systémov v súlade s koncepčnými zámermi ministerstva a koncepciou
informatizácie spoločnosti.
Migračný úrad MV SR je jediným kompetentným orgánom štátnej správy v oblasti azylovej
problematiky, pričom mu vyplývajú aj úlohy a povinnosti súvisiace s vedením relevantných
štatistík a evidenciou osôb, ktoré na území SR poţiadali o niektorú z foriem medzinárodnej
ochrany, respektíve ktorým takáto ochrana bola poskytnutá. Nakoľko však realizácia
informačného systému v podmienkach MV SR je v rámci kompetencií sekcie informatiky,
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telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, bude v rámci projektu vystupovať ako konečný
príjemca a migračný úrad MV SR bude uţívateľom informačného systému. Keďţe ide zväčša
o osobné údaje a dôverné informácie o takýchto osobách, vedenie štatistík a evidenčných
údajov takéhoto charakteru inou inštitúciou alebo organizáciou nie je prípustné.
Príjemca grantu – sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR ani konečný
užívateľ – migračný úrad MV SR nie je útvarom, ktorý plní úlohy zodpovedného orgánu ani
certifikačného orgánu. Osoby poverené realizáciou tohto národného projektu nie sú
zainteresované do predbežnej kontroly žiadostí o platbu, ani do kontroly vecnej stránky
projektu na strane zodpovedného orgánu.
d) Očakávané výsledky a použité indikátory
Názov ukazovateľa
Počet projektov zvyšujúcich schopnosť zhromaţďovať,
analyzovať a šíriť relevantné štatistické údaje o konaniach o
udelení azylu, prijímaní, integrácii a subjektoch
medzinárodnej ochrany
Počet vytvorených a zavedených informačných systémov
Počet pracovných staníc na ktorých funguje systém
Počet konečných uţívateľov systému
Počet obstaraných počítačov
Počet obstaraných notebookov
Počet obstaraných tlačiarní
počet obstaraných monitorov
Počet obstaraných multifukčných zariadení
Počet obstaraných upgrade licencií prekladových slovníkov
(anglický, nemecký, ruský)
Počet obstaraných licencií slovníkov (francúzsky)
Počet obstaraných licencií slovníkov (anglický, nemecký,
ruský)
Zlepšenie kvality spracúvania údajov o ţiadateľoch o azyl
Zvýšenie efektivity toku informácií a komplexnosti
informácií o ţiadateľoch o azyl

Typ
ukazovateľa

Cieľová
hodnota

výstup

1

výstup
výstup
výstup
výstup
výstup
výstup
výstup
výstup
výstup

1
180
100
20
15
35
15
10

výstup
výstup

1

výsledok

30%

dopad

áno/nie

10

2

e) Publicita príspevku ES
Financovanie z ERF bude zviditeľnené pri kaţdej činnosti spojenej s opatreniami
financovanými v rámci projektu. Povinnosti príjemcu grantu týkajúce sa publicity
spolufinancovania projektu z prostriedkov ES budú definované v grantovej zmluve a príručke
pre príjemcu grantu. Tieto budú v súlade s právnymi predpismi EÚ a SR. Povinnosti
informovania sa budú týkať predovšetkým označenia všetkého technického vybavenia
zakúpeného z projektu znakom EÚ, označenia všetkých informačných materiálov, letákov,
dokumentov, učebných materiálov vydaných v rámci projektu vetou: „Projekt je
spolufinancovaný z Európskeho fondu pre utečencov“ a umiestnenia znaku EÚ a informácie
o spolufinancovaní z ERF na sídle, prípadne ďalších priestoroch príjemcu grantu.
Všetky publikácie, na ktorých bude informácia o spolufinancovaní z ERF, budú zároveň
obsahovať informáciu o tom, ţe publikácia vyjadruje názory autora a Európska komisia nie je
zodpovedná za jej obsah a pouţitie.
f) Zlučiteľnosť s podobnými aktivitami financovanými z iných nástrojov ES, ak je
to relevantné
Moţnému vzniku duplicity s aktivitami financovanými zo štrukturálnych fondov (Operačný
program Informatizácia spoločnosti) alebo s nástrojmi bilaterálnej zahraničnej pomoci
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(Nórsky finančný mechanizmus, Švajčiarsky finančný mechanizmus) bude zodpovedný orgán
predchádzať koordináciou svojich aktivít s riadiacim orgánom pre tieto nástroje, ktorým je
Úrad vlády Slovenskej republiky .
Financovanie aktivít projektu, zameraných na správu údajov a fungovanie systému nelegálnej
migrácie, spojených s cieľovou skupinou vymedzenou v rozhodnutí Európskeho parlamentu
a Rady č. 574/2007/ES bude zabezpečené z Fondu pre vonkajšie hranice. Zodpovedný orgán
zabezpečí koordináciu všetkých aktivít a prijme opatrenia na zabránenie vzniku duplicity
financovania.
g) Financovanie
Financovanie akcie 5 bude zabezpečené z prostriedkov ERF a prostriedkov národného
spolufinancovania v pomere 75% : 25%. Nebude pouţité súkromné spolufinancovanie.
Obdobie oprávnenosti výdavkov financovaných z ročného programu 2008 je stanovené do
30.06. 2010.
Príspevok Spoločenstva A
B
Verejné zdroje
Celkové verejné zdroje C=A+B
D
Súkromné zdroje
E=C+D
TOTAL

4.

204 033,36 €

75,00%

68 011,12 €
272 044,48 €
0,00 €
272 044,48 €

25,00%
100,00%
0,00%
100,00%

TECHNICKÁ POMOC
4.1.

Účel technickej pomoci

Prostriedky technickej pomoci bude vyuţívať MV SR ako zodpovedný orgán a certifikačný
orgán a Ministerstvo financií SR ako orgán auditu pre ERF. Účelom pouţitia prostriedkov
technickej pomoci sú činnosti súvisiace s prípravou ročného programu 2008, 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 obdobie rokov 2007
a 2008 zamerané predovšetkým na vytvorenie a nastavenie systému riadenia a kontroly, bude
zodpovedný orgán vyuţívať v tomto systéme aj externých konzultantov, ktorí majú skúsenosti
s riadením štrukturálnych fondov.
Nakoľko je v Slovenskej republike vybudovaný spoločný systém riadenia a kontroly pre
všetky štyri fondy všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov, výdavky
na technickú pomoc 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 Plánu použitia prostriedkov technickej pomoci spoločného systému riadenia
a kontroly všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov pre ročné
programy 2007/2008 (ďalej len „Plán technickej pomoci 2007/2008).
Celková výška rozpočtu technickej pomoci spoločného systému riadenia a kontroly
v rámci Plánu technickej pomoci 2007/2008 je 564 810, 30 EUR. Na základe vykonaných
kontrol jednotlivých výdavkov Zodpovedný orgán prepláca prostriedky z technickej pomoci
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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 niţšie. Pouţitie vzorca nevedie k zvýšeniu maximálnej sumy výdavkov
technickej pomoci v rámci jednotlivých ročných programov2.
Vzorec rozdelenia výdavkov v rámci Plánu technickej pomoci 2007/2008
Fonr

Ročný program

Alokovaná suma

2007
2008
2007
2008
2008
2008

120 160,35 €
90 000,00 €
70 698,11 €
72 137,16 €
125 216,37 €
86 598,31 €

Podiel na celkovom
rozpočte plánu
21,27 %
15,94 %
12,52 %
12,77 %
22,17 %
15,33 %

564 810,30 €

100 %

TA EBF
TA EIF
TA ERF
TA RF

TA Plan
2007/2008
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;



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 túkajúce 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.

2

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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Verejné obstarávanie:
Všetky aktivity financované z technickej pomoci fondu ako napr. preklady a nákup
zariadenia, tvorba internetovej stránky o ERF sú zabezpečené v súlade so zákonom č. 25/2006
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 2008
Koniec: marec 2011
Financovanie:
Financovanie aktivít technickej pomoci bude zabezpečené z prostriedkov ERF vo výške
100 % oprávnených výdavkov. Nebude pouţité verejné ani súkromné spolufinancovanie.
V zmysle pravidiel oprávnenosti výdavkov na technickú pomoc je obdobie oprávnenosti
výdavkov financovaných z ročného programu 2008 stanovené do 31. marca 20113.
Príspevok Spoločenstva
Verejné zdroje
Celkové verejné zdroje
Súkromné zdroje
TOTAL

4.2.

A
125 216,37 € 100,00%
B
0,00 €
0,00%
C= A+ B 125 216,37 € 100,00%
D
0,00 €
0,00%
E= C+ D 125 216,37 € 100,00%

Očakávané merateľné výsledky
Názov ukazovateľa

Počet pracovníkov plniacich úlohy súvisiace so systémom riadenia a kontroly fondu
Počet pracovníkov spoločného systému riadenia a kontroly4
Počet vytvorených internetových stránok o fonde
Počet publikovaných výziev na predkladanie ţiadosti o grant
Počet preloţených materiálov (viacročný program, ročný program 2008, správa
o pokroku, záverečná správa, dokumentácia systému riadenia a kontroly)
Počet absolvovaných školení súvisiacich so systémom a riadením fondu
Počet kontrol na mieste na jeden projekt
Počet informačných stretnutí s príjemcami grantu
Počet stretnutí monitorovacieho výboru Solidarita a riadenie migračných tokov
Počet zasadnutí komitologického výboru Solidarita a riadenie migračných tokov
Počet dohôd o vykonaní práce s externým spolupracovníkom zodpovedného orgánu
Počet prednášok, vzdelávacích aktivít súvisiacich s informovanosťou o fonde
Počet článkov o aktivitách spolufinancovaných z fondu publikovaných v
celoslovenskom periodiku
Počet auditov/kontrol

3

Cieľová
hodnota
3
1
1
1
5
2
2
4
4
1
3
3
2
1

Rozhodnutie Komisie 2009/533/ES, čl. 1 ods. 4
4 Prepočet stanovenej hodnoty: ¼ platobná jednotka zodpovedného orgánu - účtovník, ¼ certifikačný orgán, ½
orgán auditu.
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4.3.

Publicita príspevku ES

Aktivity týkajúce sa publicity a informovania o programe budú realizované v súlade
s Plánom publicity Európskeho fondu pre utečencov na programový rok 20085, ktorý
zodpovedný orgán prijme formou interného aktu. Tieto aktivity sú naplánované a realizujú sa
v súlade s právnymi predpismi EÚ. Plán publicity ERF obsahuje aj pravidlá publicity
technickej pomoci.
Zodpovedný orgán zabezpečuje publicitu prostredníctvom:


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



označenia všetkých aktivít, financovaných z technickej pomoci vetou: „Projekt
je spolufinancovaný z Európskeho fondu pre utečencov“;



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



umiestnenia znaku EÚ a informácie o spolufinancovaní z ERF na všetkých
informačných materiáloch, letákoch, dokumentoch, atď.



umiestnenia znaku EÚ a informácie o ERF na priestoroch zodpovedného orgánu
(napr. vo vstupných priestoroch, kanceláriách, atď.);



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

Všetky publikácie, na ktorých bude informácia o spolufinancovaní z ERF, 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 a výberu ţiadostí o grant;
hodnotiacich kritérií pre výber projektov;
kontaktné údaje na osoby, ktoré môţu poskytovať informácie o ročnom programe.

b. Informovanie verejnosti o programe a projektoch spolufinancovaných ERF
Zodpovedný orgán zorganizuje informačné stretnutie po schválení ročného programu, ktoré
bude zamerané na prezentáciu priorít a cieľov ročného programu. Po schválení viacročného
programu bude vytvorená internetová stránka s informáciami o ERF, na ktorej bude
zverejnený viacročný program a všetky ročné programy. Stránka bude tieţ obsahovať zoznam
schválených projektov spolufinancovaných z ERF, zoznam príjemcov grantu a výšku
prideleného grantu. Z dôvodu konzistentnosti a úplnosti informácií môţe táto stránka zahŕňať
aj informácie o ďalších troch fondoch všeobecného programu Solidarita a riadenie
5

Rozhodnutie Komisie 2008/22/ES, čl.33
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migračných tokov, pre ktoré je zodpovedným orgánom tieţ MV SR. Odkaz na uvedenú
internetovú stránku oznámi zodpovedný orgán Európskej komisii.
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5. NÁVRH FINANČNÉHO PLÁNU
Ročný program 2008
Členský štát: SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Ročný program: 2008
Fond: EURÓPSKY FOND PRE UTEČENCOV
Odkaz na
Príspevok
Odkaz na
osobitnú
Spoločenstva
prioritu
prioritu
(a)
(hodnoty v EUR)
(1)
Akcia 1
Priorita 1
1
90 000,00
Akcia 2
Priorita 1
1
613 986,84
Akcia 3
Priorita 1
1
143 861,49
Akcia 4
Priorita 1
183 135,74
Akcia 5
Priorita 2
204 033,36
Technická pomoc
125 216,37
TOTAL
1 360 233,80

Verejné
zdroje
(b)
30 000,00
204 662,28
47 953,84
61 045,24
68 011,12
0,00
411 672,48

Súkromné
zdroje
(c)
0
0
0
0
0
0
0,00

TOTAL
(d= a+b+c)

% príspevku
Spoločenstva
(e=a/d)

Podiel z
TOTAL
(f=d/total d)

75,00%
75,00%
75,00%
75,00%
75,00%
100,00%
76,77%

6,77%
46,20%
10,83%
13,78%
15,35%
7,07%
100,00%

120 000,00
818 649,12
191 815,33
244 180,98
272 044,48
125 216,37
1 771 906,28

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
ERF
EK
ES
EÚ
MÚ MV SR
MV SR
SR
UNHCR

Európsky fond pre utečencov
Európska komisia
Európska spoločenstvo
Európska únia
Migračný úrad Ministerstva vnútra
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Slovenská republika
Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov
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