Odbor azylové a migrační politiky
Ministerstva vnitra ČR
vyhlašuje

2. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ

pro

ROČNÍ PROGRAM 2008
EVROPSKÉHO NÁVRATOVÉHO FONDU

TATO VÝZVA JE URČENA POUZE PRO ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY

Datum vyhlášení výzvy:

14. srpna 2009

Datum uzávěrky přijímání návrhů projektů:

30. září 2009
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ÚVOD
Evropský parlament a Rada přijaly 23. května 2007 Rozhodnutí č. 575/2007/ES o zřízení
Evropského návratového fondu (dále jen „ENF“) na období 2008 až 2013 jako součást
obecného programu „Solidarita a řízení migračních toků“. 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 veřejná výzva je pobídkou k předkládání návrhů projektů v rámci ENF, které, budou-li
vybrány, mohou být spolufinancovány z tohoto fondu.
Před vyplňováním projektové žádosti si ve vlastním zájmu pročtěte:
−
−
−
−

Příručku pro žadatele,
Víceletý program ENF na období 2008-2013,
Roční program ENF na rok 2008,
Rozhodnutí Parlamentu a Rady č. 575/2007/ES o zřízení Evropského návratového
fondu na období 2008 až 2013 jako součást obecného programu „Solidarita a řízení
migračních toků“,
− Rozhodnutí Komise 2008/458/ES ze dne 5. března 2008, kterým se stanoví
prováděcí pravidla k rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 575/2007/ES o
zřízení Evropského návratového fondu na období 2008 až 2013 jako součásti
obecného programu „Solidarita a řízení migračních toků“, pro řídicí a kontrolní
systémy členských států, dále pravidla pro správní a finanční řízení a pro způsobilost
výdajů na projekty spolufinancované tímto fondem, zejména Přílohu č. 11 „Pravidla
pro způsobilost výdajů“,
− Rozhodnutí komise K(2009) 5453 ze dne 23. 7. 2009 kterým se mění rozhodnutí
2008/458/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí Evropského
parlamentu a Rady č. 575/2007/ES o zřízení Evropského návratového fondu na
období 2008 až 2013 jako součást obecného programu „Solidarita a řízení migračních
toků“ pro řídicí a kontrolní systémy členských států, dále pravidla pro správní a
finanční řízení a pro způsobilost výdajů na projekty spolufinancované tímto fondem.

Tyto dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách MV ČR www.mvcr.cz .

PŘÍJEMCE VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY
S ohledem na zaměření určitých akcí Opatření 5 a Opatření 6 ENF jsou příjemci veřejné finanční
podpory jednoznačně definovaní. Povaha akcí je natolik specifická a odborná, že není možné na
trhu nalézt jiné realizátory projektů. Jde o situaci právního monopolu.
Cílovou skupinou jsou státní orgány zabývající se programy nucených návratů.
Žádost lze podat také formou partnerství.
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CÍLOVÉ SKUPINY
Žádající orgán musí předložit projekty zaměřené na osoby z následujících kategorií (dle
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 575/2007/ES):
a)

státní příslušníci třetích zemí, jejichž žádost o mezinárodní ochranu v členském státě
dosud nebyla pravomocně zamítnuta a kteří se mohou rozhodnout využít možnosti
dobrovolného návratu, pokud nezískali novou státní příslušnost a neopustili území tohoto
členského státu;

b)

státní příslušníci třetích zemí, kteří požívají mezinárodní ochrany ve smyslu směrnice
2004/83/ES nebo dočasné ochrany ve smyslu směrnice 2001/55/ES v členském státě a
kteří se rozhodnou využít možnosti dobrovolného návratu, pokud nezískali novou státní
příslušnost a neopustili území tohoto členského státu;

c)

státní příslušníci třetích zemí, kteří nesplňují nebo již nesplňují podmínky pro vstup a
pobyt v členském státě a kteří v souladu s povinností opustit území tohoto členského
státu využijí dobrovolného návratu;

d)

státní příslušníci třetích zemí, kteří nesplňují nebo již nesplňují podmínky pro vstup a
pobyt v členském státě.

Na cílové skupiny uvedené v odstavcích a), b) a c) budou zaměřeny projekty v rámci
Opatření 6 a Opatření 8, na cílovou skupinu uvedenou v odstavci d) budou zaměřeny
projekty v rámci Opatření 5.
Nebude přihlíženo k těm projektovým návrhům, které nezahrnují výše uvedené cílové skupiny.

PRIORITY A AKCE VÝZVY
S ohledem na požadavky a situaci v České republice jsou podporovány projekty v rámci ENF,
jež se zaměřují na níže uvedené akce:
Priorita 2: Podpora na spolupráci mezi členskými státy v oblasti návratů
Výměna zkušeností, osvědčených postupů a informací v oblasti návratů mezi
Opatření 6
členskými státy (pouze akce v rámci státních orgánů)
Priorita 3: Podpora na specifické inovační mezinárodní či národní nástroje k řízení
návratů
Opatření 8
Inovace v oblasti metod práce v oblasti asistovaných/dobrovolných návratů
Každý návrh projektu musí být prezentován zvlášť na oddělené projektové žádosti. Odkaz na
zvolenou akci musí být uveden v každé projektové žádosti.
Jednotlivé akce musí být v souladu s víceletým programem a ročním programem ENF 2008
a musí naplňovat příslušné monitorovací ukazatele a výstupy.
Všechny projekty musí vzít v úvahu zvláštní situaci zranitelných skupin osob, kterými jsou
zejména nezletilí bez doprovodu, zdravotně postižení, staré osoby, těhotné ženy, rodiče
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samoživitelé s nezletilými dětmi a všichni, kteří byli mučeni, znásilněni nebo vystaveni
jinému závažnému fyzickému, psychickému nebo sexuálnímu násilí.
Priorita 2: Podpora na spolupráci mezi členskými státy v oblasti návratů

Opatření 6: Výměna zkušeností, osvědčených postupů a informací v oblasti návratů mezi
členskými státy (pouze akce v rámci státních orgánů)
Cíl:
Hlavním cílem tohoto opaření je zefektivnění programů dobrovolných a nucených návratů
v České republice. Pro účely naplnění tohoto cíle bude vytvořena zpráva, která bude obsahovat
popis postupů a politiky v oblasti nucených návratů v jiných členských zemích EU a jejich
srovnání s postupy a politikou českou.
Výstupem tohoto opatření by tedy měla být souhrnná informace popisující současné politiky
a praxe jednotlivých členských států, jejich srovnání s politikou a praxí v ČR a soubor
doporučení o vhodnosti využití zahraničních mechanismů v českém prostředí. Součástí
doporučení by měl být i návrh vhodných zemí k uskutečnění pracovních studijních cest. Mělo
by se jednat o ty státy jejichž systém by bylo možné převést či částečně využít některé jeho
komponenty v České republice. (Realizace těchto pracovních cest bude uskutečněna v dalších
letech následujících po úspěšném dokončení projektů v rámci této výzvy.)
Mapování bude zaměřeno na celou oblast problematiky dobrovolných a nucených návratů se
zvláštním důrazem na specifické cílové skupiny, jako jsou např. nezletilí bez doprovodu, osoby
mentálně či fyzicky postižené, senioři, oběti obchodování s lidmi,atp.

Projekt by měl sledovat následující monitorovací ukazatele:
-

vypracovaný sborník k popisu politik a praxí v oblasti dobrovolných a nucených návratů
ve členských státech EU, srovnání s ČR a návrhem užití vhodných postupů v českém
prostředí; doporučení změn českého systému,

-

vypracovaný sborník k popisu politik a praxí v oblasti dobrovolných a nucených návratů
ve členských státech EU, srovnání s ČR a návrhem doporučení studijních cest,

-

vypracovaný sborník k popisu politik a praxí v oblasti dobrovolných a nucených návratů
ve členských státech EU, srovnání s ČR a návrhem užití vhodných postupů v českém
prostředí; doporučení změn českého systému,

-

vypracovaný sborník k popisu politik a praxí dobrovolných a nucených
ve členských státech EU, srovnání s ČR a návrhem doporučení studijních cest.

návratů

Současně s projekty v rámci této výzvy budou realizovány i další projekty v rámci tohoto
Opatření, nikoli však na základě této výzvy. Tyto projekty budou realizovány metodou
udělujícího subjektu a jejich realizátorem nebudou orgány státní správy, ale např. neziskové
organizace. Lze očekávat, že dojde k navázání kontaktů mezi subjekty, které budou realizovat
toto Opatření v rámci obou výzev, tedy mezi subjekty státní správy a subjekty stojící mimo státní
správu.
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Priorita 3: Podpora na specifické inovační mezinárodní či národní nástroje k řízení
návratů

Opatření 8: Inovace v oblasti metod práce v oblasti asistovaných/dobrovolných návratů
Cíl:
Hlavním cílem realizace tohoto opatření je zvýšení schopnosti českých státních orgánů
uskutečnit návraty státních příslušníků třetích zemí, kterým bylo vydáno rozhodnutí
o správním vyhoštění. Pro naplnění tohoto cíle bude v prvním roce realizace opatření vytvořen
seznam cílových zemí (na základě zkušeností a statistických údajů za posledních 5 let) a budou
vytipováni a osloveni partneři (kompetentní orgány) pro realizaci projektu v těchto definovaných
cílových zemích.
Dále bude popsán/nastaven cíl, kterého je třeba v jednání se zástupci partnerských zemí
dosáhnout. V prvním roce realizace projektu bude vytvořen obsah/náplň studijních pracovních
cest pro zástupce státních orgánů partnerských zemí, kteří budou vyzvání
ke
spolupráci a v jejím rámci pozváni k pracovní cestě do České republiky.

Projekt by měl sledovat následující monitorovací ukazatele:
-

seznam zemí prioritních pro navázání spolupráce v oblasti dobrovolných/asistovaných
návratů,

-

seznam vytipovaných partnerských státních orgánů v těchto zemích,

-

vytvoření obsahové náplně studijních pracovních cest,

-

seznam cílů jichž má být dosaženo v rámci pracovních jednání,

-

počet realizovaných studijních pracovních cest zástupců státních orgánů partnerských
zemí.

FINANČNÍ USTANOVENÍ
Vybrané projekty mohou být financovány z ENF maximálně do výše 75 % uznatelných
výdajů na projekt. Zbylou část je nutno hradit z vlastních zdrojů, popř. z jiných zdrojů, které si
příjemce veřejné finanční podpory z ENF musí obstarat sám. Projekty nesmí být
spolufinancovány z jiných zdrojů EU.
Ministerstvo vnitra se nezavazuje ke spolufinancování projektů předložených v rámci
veřejné výzvy. Příjemce veřejné podpory z fondu je plně odpovědný za úspěšnou realizaci
projektu. V případě předložení návrhu projektu formou partnerství několika organizací, je
odpovědnou organizací předkladatel projektové žádosti.
Výdaje spojené s projektem nesmí být zahájeny před podpisem smlouvy o veřejné finanční
podpoře. Projekty musí být ukončeny nejpozději k 30. červnu 2010 (viz Rozhodnutí Komise
K(2009) 5453 ze dne 23. 7. 2009).
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Finanční plán ENF 2008
Opatření

Příspěvek Společenství

Spolufinancování

Celkem

Opatření 6

641 300,00 Kč

213 766,67 Kč

Opatření 8

2 186 100,00 Kč

728 700,00 Kč 2 914 800,00 Kč

CELKEM

2 827 400,00 Kč

942 466,67 Kč 3 769 866,67 Kč

855 066,67 Kč

Minimální výše příspěvku z fondu na jeden projekt je 400.000,- Kč, maximální výše
příspěvku je omezena maximální výši příspěvku Společenství v rámci finančního plánu
ročního programu ENF 2008.

KRITÉRIA VÝBĚRU

Při výběru projektů bude posuzována:
•
•
•
•
•
•

neziskovost projektu,
soulad projektu s cíli EU a národními prioritami ČR v oblasti azylu a migrace
(dle Ročního programu ENF 2008),
účinnost projektu (bude se hodnotit na základě předvídatelných pozitivních výsledků
zapříčiněných realizací projektu),
schopnost žádající organizace a jejich partnerů dostát závazkům, které jsou spojeny
s realizací projektu; toto bude zejména záviset na zkušenosti žádající organizace
s realizací obdobných projektů,
nákladová efektivnost projektu včetně jeho finanční hodnoty – tzn. nakolik efektivně
a hospodárně bude finanční příspěvek z ENF využit (např. kolik pokryje osob z cílové
skupiny),
doplňkovost.

Ministerstvo vnitra, v rámci zachování transparentnosti výběrového procesu, určilo níže uvedená
kritéria výběru, podle kterých bude Výběrová komise předložené návrhy hodnotit. Tato kritéria
se vztahují na všechny předkládané návrhy projektů.

Kritéria výběru projektu

Váhový koeficient

Dopad projektu

50 %

Kompatibilita projektu s vybraným opatřením

30 %

Zkušenost organizace s realizací projektu

20 %

Více informací o hodnotícím procesu projektových žádostí naleznete v Příručce pro žadatele,
která je k dispozici na webových stránkách MV ČR www.mvcr.cz.
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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 s komentářem rozpočtu,
Příloha II. – Potvrzení právní subjektivity žadatele,
Příloha III. – Strukturovaný profesní životopis statutárního zástupce a vedoucího
projektu.

K žádosti lze připojit další doplňující informace a místní studie ukazující nezbytnost Vašich
služeb nebo dokumenty dokládající Vaše úspěchy v jiných podobných činnostech.
UZÁVĚRKA
Návrhy projektů je nutno podat do 30. září 2009, 24:00 h včetně. Po tomto datu nebude možné
přijmout žádné další žádosti. Rozhodné je datum na poštovním razítku.
Prosím, uvědomte si, že vyplnění žádosti je časově náročné. Dbejte na formální náležitosti
projektových žádostí.
Žádost je nutné vyplnit strojopisem. Ručně vyplněné žádosti nebudou přijaty. 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. Současně zasílejte
elektronickou verzi žádosti a povinných příloh na nosiči CD (nepřepisovatelné a uzavřené, aby
nebylo možno s elektronickou verzí žádosti manipulovat). Žádost odešlete na následující adresu:
Ministerstvo vnitra ČR
Odbor azylové a migrační politiky
P.O. BOX 21/OAM
170 34 Praha 7
Obálka musí být označena „Projekt ENF – 2008 - NEOTVÍRAT“
Žadatel o finanční podporu z fondu bude informován o výsledcích výběrového řízení poštou.
V případě vybrání projektu k realizaci vyzve odbor azylové a migrační politiky úspěšné žadatele
k podpisu rozhodnutí o poskytnutí veřejné finanční podpory z fondu.

Ministerstvo vnitra si vyhrazuje právo na zrušení výzvy.
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