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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 2012 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
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 ako aj národných projektov. Zodpovedný orgán zabezpečuje, ţe
proces výberu všetkých projektov je transparentný a obsahuje mechanizmy na zabránenie
vzniku konfliktu záujmov.
V rámci ročného programu ERF 2013 sa budú implementovať individuálne projekty, pri
ktorých je Zodpovedný orgán v postavení orgánu udeľujúceho granty, národné projekty
nebudú realizované. Rozhodnutie Rady 2007/573/ES, ktorým sa zriaďuje Európsky fond pre
utečencov, kapitola 1, článok 6 definuje oprávnenú cieľovú skupinu pre ERF.

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.
Pravidlo zákazu konfliktu záujmov sa záväzne vzťahuje na nasledujúce oblasti
a zainteresované osoby, ich rodinných príslušníkov alebo osoby s iným blízkym vzťahom:
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.
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
a nesmú byť v posledných dvoch rokoch v pracovnoprávnom vzťahu so ţiadateľom o grant.
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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 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 článkom 11 implementačných pravidiel1
a pravidlami oprávnenosti výdavkov (príloha 11 implementačných pravidiel).
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 (príručke pre konečného
príjemcu) bude špecifikované kedy, o akých skutočnostiach a v akom rozsahu je konečný
príjemca povinný informovať Zodpovedný orgán o realizácii verejného obstarávania.

1.3.

Výber individuálnych projektov

1.3.1.
Definícia
Individuálny projekt je kaţdý projekt, kde 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 pre fondy programu Solidarita
a riadenie Migračných tokov.
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.
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).
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) kontrola administratívnej zhody,
b) kontrola oprávnenosti ţiadateľa o grant, ţiadosti o grant a rozpočtu,
1

Rozhodnutie Komisie č. 2011/152/EÚ z 3. marca 2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2008/22/ES
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 systémy riadenia a kontroly v členských štátov, pravidlá
administratívneho a finančného hospodárenia a oprávnenosť výdavkov na projekty spolufinancované týmto
fondom.
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c) odborné hodnotenie,
d) 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, 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 ţiadosti o grant a ktoré budú v súlade s minimálnymi kritériami stanovenými v
článku 14 ods. 5 Rozhodnutia Rady 2007/573/ES:
a. situácia a poţiadavky 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 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.
Osobitný dôraz pri hodnotení a výbere projektov bude kladený na udržateľnosť
a hodnotenie implementácie projektu zo strany konečného príjemcu (kaţdý ţiadateľ o grant
musí určiť systém hodnotenia vlastného projektu buď v rámci interných kapacít, alebo
pomocou externého hodnotiaceho subjektu).
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 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.
1.3.4.

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. AKCIE PODPOROVANÉ Z ROČNÉHO PROGRAMU PODĽA PRIORÍT
V programovom roku 2013 budú podporované akcie len v rámci priority 1 viacročného
programu na obdobie rokov 2008 – 2013. Z dôvodu zníţenia objemu alokovaných financií pre
ročné programy, Slovenská republika bude mať na implementáciu naplánovaných aktivít
menej finančných prostriedkov. Aktivity v rámci priority číslo 2, ktoré zabezpečujú aktivity
súvisiace s informačným systémom pre Migráciu a Medzinárodnú ochranu (MIGRA), ktorý
bol vytvorený v roku 2009 a 2010 ( spolufinancovaný z Ročného Programu 2008) nebude
potrebné implementovať.
Implementácia priority 3 nebude premietnutá v predkladanom ročnom programe, nakoľko
program presídľovania nebol schválený uznesením vlády Slovenskej republiky. Postupy
presídľovania sú politickým rozhodnutím vlády SR a preto je ťaţké zadefinovať, kedy SR
pristúpi k programom presídľovania v budúcnosti.
Podpora aktivít v rámci priority 1 bude implementovaná prostredníctvom individuálnych
projektov, ktorých princíp je priblíţený v časti 1.3. ročného programu.
Stanovené ciele budú monitorované a hodnotené prostredníctvom merateľných ukazovateľov
– indikátorov. Indikátory definované pre prioritu 1 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.
Čo sa týka 2 akcií definovaných v rámci priority 1, tie sú v súlade so strategickou prioritou
č. 1 Európskej Komisie (ďalej len „EK“) - Podpora strategickejšieho zamerania sa na
štandardy EÚ prostredníctvom implementácie aktivít spojených s rôznymi smernicami
smerujúcimi k vytvoreniu spoločného európskeho azylového systému (dokument
SOLID/2011/28), nakoľko všetky aktivity realizované v rámci týchto akcií sú v súlade so
smernicami určujúcimi azylovú legislatívu EÚ a podporujúce vytvorenie spoločného
európskeho azylového systému.
V zákone č. 480/2002 Z.z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov sú okrem iných dokumentov (najmä Ţenevský dohovor z roku 1951
o právnom postavení utečencov) transponované smernice EÚ:
1. Smernica Rady 2001/55/ES z 20. júla 2001 o minimálnych štandardoch na poskytovanie
dočasnej ochrany v prípade hromadného prílevu vysídlených osôb a o opatreniach na podporu
rovnováhy úsilia medzi členskými štátmi pri prijímaní takýchto osôb a znášaní z toho
vyplývajúcich dôsledkov (dočasné útočisko pre odídencov),
2. Smernica Rady 2003/9/ES z 27. januára 2003, ktorou sa ustanovujú minimálne štandardy
pre prijímanie ţiadateľov o azyl (tzv. prijímacia smernica),
3. Smernica Rady 2004/83/ES z 29. apríla 2004 o minimálnych ustanoveniach pre oprávnenie
a postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva ako
utečencov alebo osôb, ktoré inak potrebujú medzinárodnú ochranu a obsah poskytovanej
ochrany (tzv. kvalifikačná smernica),
4. Smernica Rady 2005/85/ES z 1. decembra 2005 o minimálnych štandardoch pre konanie v
členských štátoch o priznávaní a odnímaní postavenia utečenca (tzv. procedurálna smernica).
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/95/EÚ z 13. decembra 2011 o normách pre
oprávnenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva mať
postavenie medzinárodnej ochrany, o jednotnom postavení utečencov alebo osôb
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oprávnených na doplnkovú ochranu a o obsahu poskytovanej ochrany bude transponovaná do
slovenského právneho poriadku do 21.12.2013. Zodpovedné orgány pre transpozíciu budú
Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo
zdravotníctva, Ministerstvo školstva, vedy a športu.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (2011/51/EÚ z 11. mája 2011, ktorou sa mení
a dopĺňa smernica Rady 2003/109/ES na účely rozšírenia jej pôsobnosti na osoby poţívajúce
medzinárodnú ochranu) bola nedávno implementovaná novelou č. 75/2013 do Azylového
zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 480/2002 Zbierky zákonov a tieţ do
Zákona o pobyte cudzincov a o doplnení niektorých zákonov č. 404/2011 Zbierky zákonov s
účinnosťou od 1.5.2013.
V súčasnosti, aj za účasti zástupcu MÚ MV SR, prebiehajú na úrovni EÚ rokovania ohľadom
aktualizácie jednotlivých smerníc, ktoré v nastávajúcom období budú vyţadovať úpravu
azylovej legislatívy SR.
2. strategická priorita – Zlepšenie národných kapacít prostredníctvom spolupráce
s inými členskými štátmi
Pracovníci z rôznych odborov MÚ MV SR sa aktívne zúčastňujú na aktivitách í EASO
(Európsky azylový podporný úrad), ako príklad, expertka z Migračného úradu MV SR pre
Podporný Azylový tím pre Grécko participovala na tréningu na tému „Maloletí bez
sprievodu“ a tieţ rovnako sa v rámci pilotného projektu ENARO zrealizovalo prijatie
sociálnych pracovníkov.
Rovnako bilaterálna spolupráca medzi českou republikou a Slovenskom prispieva
k posilneniu národných kapacít, ktoré sa uskutočňuje vo forme školení, výmene skúseností,
ako napríklad prebiehajúce školenia pre rozhodovačov ohľadom azylovej procedúry seminár
o Somálsku, v spolupráci s Fínskom alebo aj tréningy pre partnerov z Litvy, ktoré im
poskytujú slovenskí experti.
.
3. strategická priorita – Rozšírenie aktivít v oblasti presídľovania a premiestňovania
Slovenská republika (MÚ MV SR) sa aktívne zapojila do „Pilot Project for Intra-EU reallocation from Malta“, ktorý sa realizoval v rámci aktivít „Community Actions ERF 2009“,
a to od 1.1.2010 do 30.6.2011. V rámci tohto projektu sa SR zaviazala relokovať (t.j. v rámci
EÚ presídliť osoby s poskytnutou medzinárodnou ochranou) celkovo 10 osôb. Išlo o tzv.
zraniteľné skupiny ľudí, predovšetkým rodiny s deťmi a osamelých rodičov s deťmi. Aj
napriek intenzívnym rokovaniam na Malte a Bruseli sa v rámci doby realizácie projektu
nepodarilo nájsť osoby s poskytnutou medzinárodnou ochranou na Malte, ktoré by
vyhovovali kritériám SR, a ktoré by boli ochotné relokovať sa (presídliť) do SR.
V súčasnosti sa SR aktívne podieľa na spolupráci s Maltou v rámci prípravy pokračovania
projektu, realizovaného v rámci aktivít „Community Actions“ ERF 2011. Počet osôb
a kritériá na ich relokáciu ostávajú nezmenené.
SR v roku 2009 úspešne realizovala projekt presídľovacieho humanitárneho transferu
utečencov, a to od augusta po dobu cca šiestich mesiacov formou trojdohody medzi vládou
SR, UNHCR a IOM zo dňa 20.7.2009. Išlo o 98 palestínskych utečencov, ktorí sa pôvodne
nachádzali v utečeneckom tábore Al Walled v Iraku, a následne boli prijatí na územie USA.
Slovenská republika na základe tripartitnej dohody medzi vládou SR, UNHCR a IOM zo dňa
22.12.2010 realizuje ďalší, v poradí druhý humanitárny transfer utečencov, ktorí potrebujú
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medzinárodnú ochranu, cez SR. V rámci humanitárneho transferu bolo dňa
6.12.2011štyridsať somálskych utečencov presídlených z utečeneckého tábora v Eritrei do
utečeneckého tábora v Humennom. Ďalších tridsaťpäť z Eritrei, Somálska Etiópie a Iraku
(tridsaťjeden dospelých ľudí a štyri deti) prišlo do utečeneckého tábora v Humennom
31.1.2012. Dňa 19. Apríla 2012 bolo štyridsaťštyri afganských utečencov z Iránu ( z toho 12
rodín – 12 matiek a 26 detí). V rámci vyššie uvedenej tripartitnej dohody prijali devätnásteho
júla 2012 pracovníci Migračného úradu MV SR päťdesiat utečencov (dvadsaťsedem
dospelých a dvadsaťtri detí) .
Migračný úrad poskytuje pre týchto utečencov komplex sluţieb, ktoré pozostávajú
z poskytnutia ubytovania, stravy a iných nevyhnutných hygienických prostriedkov. Náklady
na poskytnuté ubytovanie sú hradené z časti z prostriedkov Európskeho fondu pre utečencov,
stravu a sociálnu starostlivosť zabezpečuje Vysoký komisár pre utečencov (UNHCR)
a presídľovanie osôb zabezpečuje IOM. Vo všetkých týchto prípadoch sú utečenci
presídľovaní do tretej krajiny.
Slovenská republika sa v roku 2010 tieţ zapojila do projektu UNHCR, IOM a ICMC
„Promotion of practical cooperation in EU resettlement“, ktorého hlavným cieľom bolo
zlepšenie spolupráce a zdieľanie „good practices“ medzi zainteresovanými stranami v oblasti
presídľovania. V rámci tohto projektu sa zástupcovia MÚ MV SR v rokoch 2009 - 2010
zúčastnili na seminároch v Rumunsku, Portugalsku a Belgicku.
Hodnotenie bude prebiehať v súlade s Popisom spoločného systému riadenia a kontroly
nasledovne:
a)

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,

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.

Ročný program 2013 je vypracovaný Zodpovedným orgánom v súlade s princípom
partnerstva na základe spoločného dialógu s relevantnými aktérmi, zahrňujúc konzultácie
s verejnosťou, vo väčšine sú to zástupcovia rozličných mimovládnych organizácii, ktoré
implementujú projekty v rámci ERF.
K príprave ročného programu Zodpovedný orgán uskutočnil pracovné stretnutie, na ktoré boli
prizvaní zástupcovia MÚ MV SR.
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2.1.

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
Akcia 1

pre

prijímanie

Poskytovanie základných, doplnkových a sprievodných
o udelenie azylu - individuálny projekt

ţiadateľov

o

azyl

služieb žiadateľom

a. Účel a rozsah akcie
Bližšia špecifikácia operačného cieľa 1:
Zámerom akcie 1 je zabezpečenie poskytovania základných, doplnkových a sprievodných
sluţieb ţiadateľom o udelenie medzinárodnoprávnej ochrany umiestnených v zariadeniach
Migračného úradu Ministerstva vnútra SR (MÚ MV SR) - záchytný tábor Humenné,
pobytový tábor Rohovce, pobytový tábor Opatovská Nová Ves, a právnych sluţieb
na útvaroch policajného zaistenia pre cudzincov úradu hraničnej a cudzineckej polície
Prezídia Policajného zboru Medveďov a Sečovce (ďalej len ÚPZC“). Ţiadatelia o azyl sú
umiestnení v zariadeniach Migračného úradu MV SR po dobu, kedy im bude priznaný status
utečenca alebo udelený status doplnkovej ochrany. Zároveň by aktivity v rámci tejto priority
mali byť zamerané na prípravu integrácie cieľovej skupiny v Slovenskej republike, ktorá de
facto začína vstupom do azylového konania.
Sluţby budú poskytované primárne zraniteľnej skupine , ktorú tvoria: maloleté osoby,
maloleté osoby bez sprievodu, zdravotne postihnuté osoby, staršie osoby, tehotné ţeny,
osamelý rodič s maloletými deťmi, obete obchodovania s ľuďmi, obete mrzačenia ţenských
pohlavných orgánov, osoby s duševnými poruchami alebo osoby, ktoré boli podrobené
mučeniu, neľudskému alebo poniţujúcemu zaobchádzaniu, znásilnené alebo vystavené iným
závaţným podobám psychologického, fyzického alebo sexuálneho násilia.
Ţiadateľom o azyl budú poskytované najmä tieto sluţby:
1. Právne služby
a) Právne poradenstvo2
b) Právna asistencia
c) Právne zastupovanie pre celú dobu azylového konania vrátane odvolacieho konania a
„Dublinského procesu“,
d) Poskytovanie informácií o moţnostiach pre neúspešných ţiadateľov (informácie budú
poskytované aţ do momentu vydania právoplatného rozhodnutia o udelení/neudelení
statusu utečenca)

V prípade ţiadateľov o azyl, ktorí sú zaistení v ÚPZC je v odôvodnených prípadoch poskytované tieţ právne poradenstvo o dôvodoch a
dĺţke zaistenia, dôvodoch administratívneho vyhostenia (resp. treste administratívneho vyhostenia), asistencia pri spracovaní opravných
prostriedkov proti rozhodnutiam o zaistení a administratívnom vyhostení , resp. právne zastupovanie v týchto konaniach;
2
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Právne poradenstvo bude povinne poskytované kaţdému novo prichádzajúcemu ţiadateľovi
o azyl v záchytnom tábore, resp. v ÚPZC, v prípade záujmu je vhodné poskytovať ho aj
ţiadateľov v pobytových táboroch. Moţnosť právneho zastupovania bude poskytnutá
kaţdému ţiadateľovi o azyl.
2. Sociálna starostlivosť
a) Sociálne poradenstvo, arte, muziko, ergo erapia, relaxačné cvičenia, vedenie kazuistík
o ţiadateľoch o azyl,
b) špeciálna starostlivosť bude venovaná zraniteľnej skupine ľudí alebo klientom
s problematickým chovaním,
c) poskytovanie informácií o kultúrnych reáliách, zvykoch a ţivote na Slovensku.
3. Psychologická starostlivosť (monitorovanie psychického stavu, prevencia, psychologické
poradenstvo a intervencia, odporúčania pre následnú psychiatrickú liečbu)
4. Zdravotná starostlivosť (doplnkového charakteru, pre zraniteľné skupiny nad rámec
aktivít zabezpečovaných zo strany Migračného úradu)
5. Doplnková materiálna a finančná pomoc
a) asistenčné príspevky pre ţiadateľov,
b) preplatenie cestovných nákladov pre školopovinné deti a ich mimoškolské aktivity,
c) v prípadoch potreby, nákup oblečenia, obuvi, osobitných potrieb pre cieľovú
skupinu v osobitných ţivotných situáciách (napríklad narodenie dieťaťa),
hygienických potrieb v závislosti od potrieb cieľovej skupiny,
d) nákup materiálu a potrieb pre voľnočasové aktivity, napríklad knihy, noviny,
časopisy;
6. Vzdelávanie
a) Povinná výučba slovenského jazyka pre cieľovú skupinu,
b) zabezpečenie povinnej školskej dochádzky pre deti (vrátane potrebného
vzdelávania pred nástupom do školy).
7. Podporné služby (na základe predchádzajúcej konzultácie s MÚ MV SR) , napríklad
preklady, tlmočenie v rámci azylového konania.
8. Príprava na integráciu môţe zahŕňať napr. udrţiavanie a rozvoj pracovných návykov,
kurzy prvej pomoci, dodrţiavania hygieny, prípadne zdokonaľovanie schopností a zručností
príslušníkov cieľovej skupiny, ktoré môţu vyuţiť aj v prípade negatívneho výsledku
azylového konania a po návrate sa do krajiny pôvodu.
b.

Potenciálni príjemcovia grantu

Príjemcovia grantu budú najmä 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.
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c.

Zdôvodnenie projektov, ktoré bude implementovať priamo Zodpovedný orgán,
ak je to relevantné

Irelevantné.
d.

Očakávané výsledky a použité indikátory
Typ
ukazovateľa

Názov ukazovateľa
Počet projektov so zameraním
na poskytovanie
komplexných doplnkových a sprievodných sluţieb cieľovej
skupine
Počet zariadení, v ktorých sa poskytujú doplnkové
a sprievodné sluţby cieľovej skupine
Počet príjemcov materiálnej pomoci
Počet príjemcov právnej pomoci/alebo právnej asistencie
Počet príjemcov psychologickej pomoci
Počet príjemcov sociálnej pomoci
Podiel osôb cieľovej skupiny, ktoré navštevujú kurzy
slovenského jazyka (z celkového počte cieľovej skupiny)
Miera spokojnosti ţiadateľov s poskytovanými sluţbami
Zlepšenie kvality poskytovaných sluţieb pre cieľovú skupinu

výstup
výstup
výstup
výstup
výstup
výstup
výstup
výsledok
Dopad

Cieľová
hodnota
3
5
350
700
300
700
100%
90%
Áno

e.
Publicita príspevku EÚ
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 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 z Európskeho fondu pre utečencov“ a umiestnenia znaku EÚ a informácie
o spolufinancovaní z ERF na sídle, prípadne ďalších priestoroch príjemcu grantu. V prípade,
ţe konečný príjemca má vytvorenú internetovú stránku, informácia o projekte
a spolufinancovaní z ERF musí byť zverejnená aj na tejto stránke. Všetky publikácie, na
ktorých bude informácia o spolufinancovaní z Európskeho fondu pre utečencov budú zároveň
obsahovať informáciu o tom, ţe publikácia vyjadruje názory autora a EK nie je zodpovedná
za jej obsah a pouţitie.
Zlučiteľnosť s podobnými akciami financovanými z iných nástrojov EÚ, 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) a zdrojov, ktoré má k dispozícii UNHCR v podmienkach
Slovenskej republiky s podobným zameraním bude zodpovedný orgán predchádzať
koordináciou svojich aktivít s riadiacim orgánom pre tieto nástroje, ktorým je Ministerstvo
práce, sociálnych vecí a rodiny SR a UNHCR. Zodpovedný orgán zabezpečí koordináciu
všetkých aktivít s relevantnými subjektmi a prijme opatrenia na zabránenie vzniku duplicity
financovania tým, ţe pred hodnotením projektov poţiada od relevantných subjektov prehľad
podporených projektov pre porovnanie s predloţenými ţiadosťami o grant v rámci ERF.
Informácia o čerpaní prostriedkov z iných zdrojov je takisto súčasťou formulára ţiadosti
o grant.
f.
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g.
Financovanie
Financovanie akcie 1 bude zabezpečené z prostriedkov ERF a prostriedkov národného
spolufinancovania v pomere 75%: 25%. Nebude pouţité súkromné spolufinancovanie.
Obdobie oprávnenosti výdavkov financovaných z ročného programu 2013 je stanovené do 30.
06. 2015.
Príspevok Spoločenstva
Verejné zdroje
Celkové verejné zdroje
Súkromné zdroje

A
B
C=A+B
D

225 000 ,00€
75 000,00 €
300 000,00 €
0,00 €

TOTAL

E=C+D

300 000,00 € 100,00%

75,00%
25,00%
100,00%
0,00%

Operačný cieľ 2
Integrácia osôb, ktoré získali na území Slovenskej republiky status utečenca alebo
doplnkovú ochranu a ktorých pobyt na území Slovenska má dlhodobý alebo stály
charakter

Akcia 2 Poskytovanie komplexných služieb súvisiacich s integráciou osôb cieľovej skupiny
a.

Účel a rozsah akcie

Cieľom integrácie azylantov a osôb s poskytnutou doplnkovou ochranou je ich plnohodnotná
integrácia do spoločnosti aţ do udelenia štátneho občianstva. 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.
Jednou zo základných podmienok pre integráciu je aktívna účasť na integračných aktivitách
zo strany cieľovej skupiny, čo by mali zohľadňovať navrhované aktivity projektu a spôsob
ich realizáciu: pomoc by mala byť poskytovaná primárne osobám cieľovej skupiny, ktoré
majú aktívny záujem integrovať sa, podmienená pravidelnou účasťou na kurzoch slovenského
jazyka, aktívnym prístupom k hľadaniu si zamestnania. Avšak integrácia cieľovej skupiny by
mala podporiť vlastnú sebestačnosť a potenciál jednotlivých osôb cieľovej skupiny.
Azylantom a osobám s poskytnutou doplnkovou ochranou sa zabezpečujú viaceré doplnkové
a sprievodné sluţby, a to v nasledujúcom rozsahu:
1. Služby poskytované osobám s udeleným statusom utečenca alebo doplnkovou
ochranou:
a)
Sociálne poradenstvo, zorientovanie sa v situácii v SR , v prípade potreby
sprevádzanie na úrady, poskytovanie informácií o kultúre, zvykoch a ţivote na
Slovensku,
b)
právne a pracovné poradenstvo, pomoc pri uznávaní kvalifikácie a vzdelania,
c)
psychologické poradenstvo,
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d)
e)
f)
g)

asistencia pri hľadaní zamestnania, vrátanie sprevádzania na pracovné pohovory,
vypracovanie ţivotopisu, kontaktovanie zamestnávateľov,
pomoc pri operatívnom riešení neočakávaných ţivotných situácií,
poskytovanie kurzov slovenského jazyka,
asistencia pri hľadaní ubytovania.

2. Ďalšie služby poskytované osobám s udeleným azylom:
a)
b)
c)

zabezpečenie ďalšieho vzdelávania- napr. rekvalifikačné kurzy, kurzy na
získanie vodičského oprávnenia,
finančná a materiálna pomoc – poskytovaná na základe podmienok
špecifikovaných vo výzve na predkladanie ţiadostí o grant,
príspevky na ubytovanie,

3. Ďalšie služby poskytované osobám s priznanou doplnkovou ochranou:
a)

Zabezpečenie ubytovania (byty, príspevok na bývanie, finančná pomoc)
rodinám a osobám zo zraniteľnej skupiny na základe podmienok uvedených vo
výzve na predkladanie ţiadostí o grant.

Špeciálna starostlivosť sa má venovať najmä zraniteľnej skupine osôb, ktorou sa rozumejú
najmä maloleté osoby, maloleté osoby bez sprievodu, zdravotne postihnuté osoby, staršie
osoby, tehotné ţeny, osamelý rodič s maloletými deťmi, obete obchodovania s ľuďmi, obete
mrzačenia ţenských pohlavných orgánov, osoby s duševnými poruchami alebo osoby, ktoré
boli podrobené mučeniu, neľudskému alebo poniţujúcemu zaobchádzaniu, znásilnené alebo
vystavené iným závaţným podobám psychologického, fyzického alebo sexuálneho násilia.
b.
Potenciálni príjemcovia grantu
Príjemcovia grantu budú najmä 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.
Zdôvodnenie projektov, ktoré bude implementovať priamo Zodpovedný orgán,
ak je to relevantné
Nerelevantné.
c.

d.

Očakávané výsledky a použité indikátory
Názov ukazovateľa

Počet projektov so zameraním na poskytovanie doplnkových a sprievodných
sluţieb cieľovej skupine
Počet nových klientov, pre ktorých bol pripravený a realizovaný integračný
plán
Percento osôb navštevujúcich jazykové kurzy ( z celkového počtu cieľovej
skupiny)
Počet účastníkov rekvalifikačných kurzov
Počet príjemcov materiálnej pomoci
Počet príjemcov právnej pomoci a/alebo právnej asistencie pomoci
Počet ubytovaných osôb s priznaným statusom utečenca
Počet klientov/rodín ktorým bol poskytnutý finančný príspevok

13

Typ
ukazovateľa

Cieľová
hodnota

výstup

3

výstup

90

výstup

100%

výstup
výstup
výstup
výstup
Výstup

30
50
100
20
100
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Názov ukazovateľa
Počet starších a chorých ľudí, ktorým boli poskytnutá starostlivosť
Počet zamestnaných klientov
Miera spokojnosti cieľovej skupiny s poskytnutými sluţbami

Typ
ukazovateľa

Cieľová
hodnota

Výsledok
Výsledok
Výsledok

8
50%
90%

e.
Publicita príspevku EÚ
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 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 z Európskeho fondu pre utečencov“ a umiestnenia znaku EÚ a informácie
o spolufinancovaní z ERF na sídle, prípadne ďalších priestoroch príjemcu grantu. V prípade,
ţe konečný príjemca má vytvorenú internetovú stránku, informácia o projekte
a spolufinancovaní z ERF musí byť zverejnená aj na tejto stránke. Všetky publikácie, na
ktorých bude informácia o spolufinancovaní z Európskeho fondu pre utečencov budú zároveň
obsahovať informáciu o tom, ţe publikácia vyjadruje názory autora a EK nie je zodpovedná
za jej obsah a pouţitie.
Zlučiteľnosť s podobnými akciami financovanými z iných nástrojov EÚ, 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) a zdrojov, ktoré má k dispozícii UNHCR v podmienkach
Slovenskej republiky s podobným zameraním bude zodpovedný orgán predchádzať
koordináciou svojich aktivít s riadiacim orgánom pre tieto nástroje, ktorým je Ministerstvo
práce, sociálnych vecí a rodiny SR a UNHCR. Zodpovedný orgán zabezpečí koordináciu
všetkých aktivít s relevantnými subjektmi a prijme opatrenia na zabránenie vzniku duplicity
financovania tým, ţe pred hodnotením projektov poţiada od relevantných subjektov prehľad
podporených projektov pre porovnanie s predloţenými ţiadosťami o grant v rámci ERF.
Informácia o čerpaní prostriedkov z iných zdrojov je takisto súčasťou formulára ţiadosti
o grant.
f.

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 2013 je stanovené
do 30. 06. 2015.
Príspevok Spoločenstva
Verejné zdroje
Celkové verejné zdroje
Súkromné zdroje
TOTAL

A
B
C=A+B
D
E=C+D
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345 341,76 €
115 113,92 €
460 455,68 €
0,00 €
460 455,68 €

75,00%
25,00%
100,00%
0,00%
100,00%
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3. TECHNICKÁ POMOC

3.1.

Účel technickej pomoci

Prostriedky technickej pomoci bude vyuţívať MV SR ako Zodpovedný orgán a Certifikačný
orgán a Sekcia auditu a kontroly Ministerstva financií SR ako Orgán auditu pre ERF. Účelom
pouţitia prostriedkov technickej pomoci sú najmä činnosti súvisiace s prípravou ročného
programu 2013, s hodnotením a výberom 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, výdavky na technickú pomoc
pre príslušné ročné programy 2013 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 „ návrh Plánu technickej pomoci 2013“).
Celková výška rozpočtu technickej pomoci spoločného systému riadenia a kontroly podľa
návrhu Plánu technickej pomoci 2012 je 281 581,48 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 niţšie. Pouţitie vzorca nevedie k zvýšeniu maximálnej sumy výdavkov
technickej pomoci v rámci jednotlivých ročných programov3.
Vzorec rozdelenia výdavkov v rámci návrhu Plánu technickej pomoci 2013
Fond
TA EBF
TA EIF
TA ERF
TA RF
Plán 2012

Ročný
program
2013
2013
2013
2013

Alokácia
technickej pomoci
98 345,00 €
62 115,32 €
55 014,24 €
66 106,92 €
281 581,48 €

Podiel na celkovom
rozpočte
34,92%
22,06%
19,54%
23,48%
100,00 %

Vzhľadom na nízku alokáciu jednotlivých fondov pre ročný program 2013 prostriedky
technickej pomoci budú oproti predchádzajúcim rokom zahŕňať len nasledujúce opatrenia:
a) výdavky súvisiace s prípravou výberom, posúdením, riadením a monitorovaním akcií
(napr. vzdelávacie a školiace aktivity kompetentných orgánov);
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);

3

Maximálna výška finančných prostriedkov technickej pomoci sa vypočíta (podľa čl. 15 (2) b) základného
rozhodnutia o EIF, čl. 18 (2) b) základného rozhodnutia o EBF, čl. 16 (2) b) základného rozhodnutia o ERF, čl.
17 (2) b) základného rozhodnutia o RF) ako 4% celkovej ročnej sumy pridelenej rozhodnutím EK pre príslušný
ročný program plus 30 000 EUR.
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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 zamestnancov Ministerstva vnútra SR, Ministerstva
financií SR a SFK, ktorí vykonávajú úlohy pre spoločný systém riadenia a kontroly).
Verejné obstarávanie:
Pri obstaraní tovarov alebo sluţieb je zodpovedný orgán, certifikačný orgán aj orgán auditu
povinný obstarávať tovary alebo sluţby hospodárne, vykonať verejné obstarávanie a
postupovať v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v prípade, ak je verejným
obstarávateľom. Úlohu verejného obstarávateľa podľa citovaného zákona vţdy plní MV SR
alebo MF SR. Pod uvedený zákon nespadá uzatváranie zmlúv o pracovnoprávnych vzťahoch,
ani samotný proces, ktorý vedie k uzavretiu zmluvy s verejným obstarávateľom alebo
obstarávateľom.
Časový harmonogram použitia technickej pomoci:
Začiatok: január 2013
Koniec: marec 2016
Financovanie:
Financovanie aktivít technickej pomoci bude zabezpečené z prostriedkov ERF vo výške
100 % oprávnených výdavkov. Nebude pouţité verejné ani súkromné spolufinancovanie.
Príspevok EÚ
Verejné zdroje
Súkromné zdroje
TOTAL

3.2.

A
B
C
D=A+B+ C

55 014,24 €
0,00 €
0,00 €
55 014,24 €

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

Očakávané výsledky a použité indikátory
Názov ukazovateľa

Počet pracovníkov plniacich úlohy súvisiace so systémom riadenia a kontroly fondu
Počet mesačných aktualizácií internetovej stránky o fonde
Počet vytvorených programových a systémových materiálov
Počet kontrol na mieste na jeden projekt
Počet informačných/monitorovacích stretnutí s príjemcami grantu za kalendárny rok
Počet dohôd o vykonaní práce s externým spolupracovníkom zodpovedného orgánu
Počet hodnotiacich správ o výsledkoch a vplyve akcií spolufinancovaných z fondov
Počet auditov
Počet certifikácií za kalendárny rok
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Cieľová
hodnota
16
1
4
2
2
5
4
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“ Všeobecný Program pre rok 2013 , ktorý Zodpovedný orgán prijme formou interného
aktu. Tieto aktivity sú naplánované a realizujú sa v súlade s právnymi predpismi EÚ. Plán
publicity obsahuje aj pravidlá publicity technickej pomoci.
Zodpovedný orgán zabezpečuje publicitu prostredníctvom:
 umiestnenia loga programu Solidarita, 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.);
 umiestnenia loga programu Solidarita, informácie o spolufinancovaní z fondu (vetou:
„Financované Európskou úniou z [Európskeho fondu pre utečencov]“) a o pridanej
hodnote príspevku Spoločenstva (vetou: „Solidarita pri riadení migračných tokov“) na
všetkých informačných materiáloch, dokumentoch, publikáciách atď., ktoré vydáva
zodpovedný orgán4
 umiestnenie loga programu Solidarita informácie o spolufinancovaní z fondu (vetou:
„Financované Európskou úniou z [Európskeho fondu pre utečencov]“) a o pridanej
hodnote príspevku Spoločenstva (vetou: „Solidarita pri riadení migračných tokov“) na
všetkých technických zariadeniach zakúpených z technickej pomoci fondu.5, 6
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 po schválení ročného programu informačné stretnutie
pre zástupcov relevantných štátnych inštitúcií a tieţ mimovládnych organizácií
a medzinárodných organizácií, ktoré bude zamerané na prezentáciu priorít, cieľov
výsledkov ročného programu (článok 33 ods. 2 písm. a) implementačných pravidiel).
4

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.
5
Pravidlá sa nepouţijú vo vzťahu k malým propagačným predmetom.
6
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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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 ERF bude tento zverejnený na internetovej podstránke stránky MV SR
(www.minv.sk), ktorá obsahuje aj všetky ďalšie relevantné informácie o ERF (zoznam
schválených projektov spolufinancovaných z ERF, 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. NÁVRH FINANČNÉHO PLÁNU

Ročný program 2013
Členský štát: SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Ročný program: 2013
Fond: EURÓPSKY FOND PRE UTEČENCOV
Odkaz na
Súkromné
Odkaz na
osobitnú Príspevok EÚ
Verejné
zdroje
prioritu
prioritu
(a)
zdroje (b)
(c)
(v EUR)
(1)
Akcia 1
Priorita 1
225 000,00
75 000,00
0,00
Akcia 2
Priorita 1
345 341,76
115 113,92
0,00
Technická pomoc
55 014,24
0,00
0,00
TOTAL
625 356,00
190 113,92
0,00

TOTAL
(d= a+b+c)
300 000,00
460 455,68
55 014,24
815 469,92

% príspevku
EÚ
(e=a/d)

Podiel z
TOTAL
(f=d/total d)

75,00%
75,00%
100,00%
76,69%

36,79%
56,46%
6,75%
100,00%

Poznámka: 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
ERF
EK
EÚ
MÚ MV SR
MV SR
PT
SR
UNHCR
ČS
ZT
ÚPZC PPZ

Európsky fond pre utečencov
Európska komisia
Európska únia
Migračný úrad Ministerstva vnútra
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pobytový tábor
Slovenská republika
Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov
Členský štát
Záchytný tábor
Útvar policajného zaistenia pre cudzincov Prezídia policajného zboru
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