Odbor azylové a migrační politiky
Ministerstva vnitra ČR

INSTRUKCE
pro předložení projektové žádosti
v rámci ročního programu 2010

FONDU PRO VNĚJŠÍ HRANICE
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ÚVOD
Rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 574/2007/ES (dálen jen „Rozhodnutí“) byl
dne 23. května 2007 zřízen Fond pro vnější hranice (dále jen „FVH“ nebo „fond“) na období
2007 až 2013 jako součást obecného programu „Solidarita a řízení migračních toků“.
Smyslem FVH je zajistit prostřednictvím solidarity mezi členskými státy, tj. skrze finanční
pomoc, harmonizovanou úroveň ochrany vnějších hranic členských států Evropské unie.
FVH přispívá ke splnění těchto cílů:


účinná organizace úkolů v oblasti ochrany vnějších hranic, jež zahrnuje kontroly na
hranicích a ostrahu;



účinné řízení toků osob na vnějších hranicích členskými státy s cílem zajistit
vysokou úroveň ochrany vnějších hranic na jedné straně a plynulé překračování
vnějších hranic v souladu s schengenským acquis a v souladu se zásadou
zacházení založeného na vzájemné úctě a důstojnosti na straně druhé;



jednotné uplatňování ustanovení právních předpisů Společenství o překračování
vnějších hranic, zejména nařízení (ES) č. 562/2006 příslušníky pohraniční stráže;



zlepšení řízení činností organizovaných konzulárními a jinými službami členských
států ve třetích zemích pokud jde o toky státních příslušníků třetích zemí na území
členských států a o spolupráci mezi členskými státy v tomto ohledu.

Na základě podmínek tohoto Rozhodnutí je fond spravován v každém členském státě
odpovědným orgánem. Pro Českou republiku je tímto orgánem Odbor azylové a migrační
politiky Ministerstva vnitra ČR.
Tato instrukce je pobídkou k předložení projektové žádosti v rámci FVH, která, bude-li
výběrovou komisí doporučena k realizaci, může být spolufinancována z tohoto fondu.
Před vyplňováním projektové žádosti si ve vlastním zájmu pročtěte:
−

Příručku pro žadatele;

−

Víceletý program FVH na období 2007-2013;

−

Roční program 2010 FVH;

−

Rozhodnutí Parlamentu a Rady č. 574/2007/ES ze dne 23. května 2007 o
zřízení FVH na období 2007 až 2013 jako součásti obecného programu
„Solidarita a řízení migračních toků“;

−

Rozhodnutí Komise 2008/456/ES ze dne 5. března 2008, kterým se stanoví
prováděcí pravidla k rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 574/2007/ES
o zřízení FVH na období 2007 až 2013 jako součásti obecného programu
„Solidarita a řízení migračních toků“, pokud jde o řídící a kontrolní systémy,
pravidla správního a finančního řízení a způsobilost výdajů v rámci projektů
spolufinancovaných fondem;

−

Rozhodnutí Komise 2009/538/ES ze dne 10. července 2009, kterým se mění
Rozhodnutí Komise 2008/456/ES;

−

Rozhodnutí Komise 2010/69/EU ze dne 8. února 2010, kterým se mění
Rozhodnutí Komise 2008/456/ES;
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−

Rozhodnutí Komise 2011/148/EU ze dne 2. března 2011, kterým se mění
Rozhodnutí Komise 2008/456/ES, zvláště Příloha č. 11 „Pravidla pro
způsobilost výdajů“;

Veškeré související dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách MV ČR:
www.mvcr.cz (v hlavní liště nabídky postupně klikněte na: EU ► Obecný program Solidarita
► Fond pro vnější hranice ► Důležité dokumenty ke všem ročním programům).

PRIORITY, AKCE A CÍLE
Fond podporuje akce, které svojí povahou spadají pod jednu z následujících priorit. Priorita 2
nemůže být v ČR z objektivních důvodů použita.
Priorita 1:
Priorita 2:

Priorita 3:

Podpora při dalším postupném zavádění společného systému správy
hranic, pokud jde o kontrolu osob a ostrahu vnějších hranic
Podpora při utváření a realizaci vnitrostátních prvků evropského systému
dohledu na vnější hranice a stálé Evropské sítě hlídek na jižních námořních
hranicích členských států EU
Podpora při vydávání víz a při boji s nelegálním přistěhovalectvím, včetně
odhalování falešných či zfalšovaných dokumentů, prostřednictvím
zdokonalené činnosti konzulárních a dalších útvarů členských států ve
třetích zemích

Priorita 4:

Podpora zřízení informačně-technologických systémů potřebných
k provádění právních nástrojů Společenství v oblasti vnějších hranic a víz

Priorita 5:

Podpora na účinné a dobře fungující uplatňování příslušných právních
nástrojů Společenství v oblasti vnějších hranic a víz, zejména pak
Schengenského hraničního kodexu a Evropského kodexu o vízech

V souladu s těmito prioritami byl navržen roční program 2010, zaměřený na následující akce:
Akce 1
Akce 2
Akce 3
Akce 4
Akce 5
Akce 6
Akce 7

Priorita 3
Priorita 3
Priorita 3
Priorita 3
Priorita 3
Priorita 4
Priorita 4

Akce 8

Priorita 5

Úprava konzulárního úseku
Rozšíření kamerových dohledů v čekárnách konzulárních úseků
Dodávka bezpečnostních rámů a RTG na konzulární úseky
Výměna konzulárních oken
Pořízení trezorů pro konzulární odbory (tato akce byla zrušena)
Nově: Připojení k CS VIS včetně souvisejících služeb
Předávání údajů o cestujících leteckými dopravci Policii ČR
Realizace a další rozvoj školícího konzulárního modulu a školícího
konzulárního pracoviště

S ohledem na nutnost provedení aktualizace ročního programu 2010 a požadavky ČR by
měl být realizován projekt, který se zaměřuje na níže uvedenou akci v rámci Priority 4.
Akce 6

Připojení k CS-VIS včetně souvisejících služeb

Cíl:
Hlavním cílem této akce je zajistit kompatibilní připojení národní částí Vízového informačního
systému (NS-VIS) k jeho centrální evropské části (CS-VIS). V rámci akce budou realizovány

3

aktivity, které zajistí plnou funkčnost NS-VIS dle požadavků EU a jeho požadované propojení
s centrálním systémem.
Návrh konkrétního projektu musí být prezentován ve formě projektové žádosti. Formulář
projektové žádosti a další formuláře povinných příloh jsou zveřejněny na webových
stránkách MV ČR www.mvcr.cz (v hlavní liště nabídky postupně klikněte na: EU ► Obecný
program Solidarita ► Fond pro vnější hranice ► Roční program 2010).
Odkaz na zvolenou akci musí být uveden v projektové žádosti. Cíle návrhu projektu musí být
v souladu s požadavkem akce uvedeným v aktualizovaném návrhu ročního programu 2010.

FINANČNÍ USTANOVENÍ A OBDOBÍ REALIZACE
Finanční částka přiznaná Evropskou komisí České republice pro roční program 2010 činí
celkem 1.804.591 € (tj. cca 45,114 mil. Kč). Z této částky je na spolufinancování projektů
vyčleněno 41,3 mil. Kč a dalších 3,8 mil. Kč bude použito na technickou pomoc.
Projekt může být financován maximálně do výše 75 % uznatelných výdajů. Zbylou část je
nutno hradit z vlastních zdrojů, popř. z jiných zdrojů, které si příjemce veřejné finanční
podpory z fondu musí zajistit sám. Projekty nesmí být spolufinancovány z jiných zdrojů EU.
Ministerstvo vnitra se nezavazuje ke spolufinancování projektu. Příjemce veřejné
podpory z fondu je plně odpovědný za úspěšnou realizaci projektu. V případě předložení
projektové žádosti formou partnerství několika organizací, je odpovědnou organizací
předkladatel projektové žádosti.

Finanční plán akcí ročního programu 2010 (po aktualizaci)
Akce
Akce 1: Úprava konzulárního
úseku
Akce 2: Rozšíření kamerových
dohledů v čekárnách KÚ
Akce 3: Dodávka bezpečnostních
rámů na KÚ
Akce 4: Výměna konzulárních
oken
Akce 6: Připojení k CS-VIS včetně
souvisejících služeb
Akce 7: Předávání údajů o cestujících leteckými dopravci Policii ČR
Akce 8: Realizace a další rozvoj
školícího konzulárního modulu a
školícího konzulárního pracoviště
CELKEM

Příspěvek FVH

Spolufinancování

Celkem

1 500 000 Kč

500 000 Kč

2 000 000 Kč

750 000 Kč

250 000 Kč

1 000 000 Kč

975 000 Kč

325 000 Kč

1 300 000 Kč

345 000 Kč

117 000 Kč

462 000 Kč

32 442 000 Kč

10 814 000 Kč 43 256 000 Kč

2 587 000 Kč

863 000 Kč

3 450 000 Kč

1 900 000 Kč

685 000 Kč

2 585 000 Kč

40 499 000 Kč

13 554 000 Kč 54 053 000 Kč

KRITÉRIA VÝBĚRU
Příjemci bude v případě formálních nedostatků v projektové žádosti umožněna oprava nebo
doplnění předložené žádosti.
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Ministerstvo vnitra, v rámci hodnocení kvality jednotlivých projektů stanovilo níže uvedená
kritéria výběru projektu, podle kterých bude výběrová komise předložené návrhy hodnotit.
Tato kritéria se vztahují na všechny předkládané návrhy projektů a jsou v souladu
s požadavky Evropské komise.
Kritéria výběru projektu

Váhový koeficient

Relevance a kvalita projektu

50 %

Efektivnost nákladů

30 %

Schopnosti a zkušenosti organizace s realizací podobných projektů

10 %

Doplňkovost s dalšími akcemi financovanými ze zdrojů EU

10 %

Více informací o hodnotícím procesu projektových žádostí naleznete v Příručce pro žadatele,
která je k dispozici na webových stránkách MV ČR www.mvcr.cz (v hlavní liště nabídky
postupně klikněte na: EU ► Obecný program Solidarita ► Fond pro vnější hranice ► Roční
program 2010).

NÁLEŽITOSTI PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI
Projektová žádost (návrh projektu) musí být vyplněna a podepsána na standardizovaném
formuláři.
Součástí podepsané projektové žádosti musí být následující přílohy:





Příloha I. – Rozpočet projektu včetně komentáře k rozpočtu,
Příloha II. – Strukturovaný profesní životopis vedoucího projektu,
Příloha III. – Podpisové vzory osob oprávněných k podpisování,
Příloha IV. – Další případné přílohy.

K žádosti lze připojit další doplňující informace a místní studie ukazující nezbytnost služeb
nebo dokumenty dokládající úspěchy žadatele v jiných podobných činnostech.

UZÁVĚRKA
Projektovou žádost je nutno podat do (případně osobně dodat do) 31. srpna 2011, 24:00 h
včetně. Rozhodné je datum na poštovním razítku. Po tomto datu bude možné přijmout jen
formálně upravenou žádost, pokud odpovědný orgán vybídne k tomuto kroku žadatele.
Prosím, uvědomte si, že vyplnění žádosti je časově náročné. Dbejte na formální náležitosti
projektových žádostí.
Žádost je nutné vyplnit strojopisem. Ručně vyplněná žádost nebude přijata. Žádost je nutno
odeslat podepsanou a orazítkovanou, každá strana žádosti (včetně příloh) musí být
parafována. Žádost společně s povinnými přílohami zasílejte pouze v jedné tištěné kopii
spolu s elektronickou verzí žádosti a povinných příloh na nosiči CD (nepřepisovatelné a
uzavřené, aby nebylo možno s elektronickou verzí žádosti manipulovat). Žádost odešlete na
následující adresu:
Odbor azylové a migrační politiky
Ministerstvo vnitra ČR
P.O. BOX 21/OAM
170 34 Praha 7

5

Obálka musí být označena „Projekt FVH-2010-NEOTVÍRAT“

Žadatel o finanční podporu z fondu bude o výsledku výběrového řízení informován oficiální
cestou. V případě schválení projektu bude žadatel vyzván k podpisu právního aktu
o poskytnutí veřejné finanční podpory z fondu.

6

