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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
Příjemcem veřejné finanční podpory z ENF a tudíž i předkladatelem projektu mohou být
orgány veřejné správy (národní, regionální nebo místní, s centrální nebo přenesenou
působností), vzdělávací a výzkumné instituce, školící střediska, sociální partneři, vládní
agentury nebo nevládní organizace, které fungují individuálně nebo formou partnerství, jimiž
předložený projekt musí mít neziskovou povahu.
Žádost lze podat také formou partnerství.
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CÍLOVÉ SKUPINY
Žádající organizace 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 1 – 4 a 6 – 8, pro cílovou skupinu uvedenou v odstavci d) není v této výzvě žádné
Opatření.
Nebude přihlíženo k těm projektovým návrhům, které nezahrnují výše uvedené cílové skupiny.
OPERAČNÍ CÍLE A OPATŘENÍ VÝZVY
S ohledem na cílové skupiny, požadavky a situaci v České republice jsou podporovány projekty
v rámci ENF, které se zaměřují na níže uvedené operační cíle:


Operační cíl 1: Zajištění pokračování činnosti programu dobrovolných návratů a
posílení informovanosti o službách v jeho rámci poskytovaných u cílové skupiny,
odborné a laické veřejnosti.



Operační cíl 2: Zajištění udržitelnosti realizovaných návratů a motivace pro volbu
dobrovolného návratu mezi cílovou skupinou.



Operační cíl 3: Zvýšení efektivnosti již existujících programů dobrovolného návratu,
podpora pracovníků podílejících se na realizaci dobrovolných/asistovaných návratů,
sběr „best praktices“ a podpora mezinárodní spolupráce při realizaci dobrovolných
návratů..



Operační cíl 4: Zvýšení efektivnosti již existujícího programu pro nucené návraty
(realizace správních vyhoštění), podpora zaměstnanců podílejících se na těchto
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programech, sběr osvědčených postupů a podpora mezinárodní spolupráce v oblasti
nucených návratů.
Priorita 1 – Podpora a rozvoj strategického přístupu k řízení návratů členskými státy
Opatření 1

Programy asistovaného dobrovolného návratu (dále jen „AVR“), PR aktivity na
podporu dobrovolných/asistovaných návratů a sběr dat

Opatření 2

Instruktážní film na podporu zájmu o AVR

Opatření 3

Koncepce návratového centra

Opatření 4

Peněžní pobídky a opatření na pomoc navracejícím se osobám, které se nacházejí
v obtížné situaci

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 jiných než státních orgánů)

Priorita 3 - Podpora na specifické inovační mezinárodní či vnitrostátní nástroje k řízení návratů
Opatření 7

Celonárodní kampaň zaměřená na propagaci AVR

Žádající organizace může předložit několik návrhů projektů v rámci všech tří Priorit. Každý
návrh projektu musí být prezentován zvlášť na oddělené projektové žádosti. Níže jsou uvedena
témata pro překládání projektových žádostí. Odkaz na zvolené Opatření musí být uveden v každé
projektové žádosti.
Všechny projekty musí vzít v úvahu zvláštní situaci zranitelných skupin osob, kterými jsou
zejména nezletilí bez doprovodu, zdravotně postižení, staré osoby, těhotné ženy, rodiče
samoživitelé s nezletilými dětmi a všichni, kteří byli mučeni, znásilněni nebo vystaveni
jinému závažnému fyzickému, psychickému nebo sexuálnímu násilí.

Priorita 1: Podpora a rozvoj strategického přístupu k řízení návratů členskými státy

Opatření 1: Programy asistovaného/dobrovolného návratu, PR aktivity a sběr dat

Cíl:
Cílem opatření je podpořit a případně dále zkvalitnit již existující systém služeb poskytovaných
státním příslušníkům třetích zemí v souvislosti s asistovaným/dobrovolným návratem (dále jen
„AVR“). V rámci podpořených projektů budou poskytovány jednak služby všeobecně
informativní k AVR, dále pak přímá asistence při realizaci AVR. Konkrétně by měly být
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poskytovány konzultační/informativní služby k problematice AVR, přímá poradenská činnost,
asistenční služby související s AVR – komunikace se zastupitelskými úřady zemí návratu,
asistence při vyřízení náhradních cestovních dokladů, apod.
Projekt by měl sledovat následující monitorovací ukazatele:
-

počet konzultací/informací k problematice AVR poskytnutých v sídle realizátora
projektu,

-

počet konzultací/informací k problematice AVR poskytnutých v zařízeních pro zajištění
cizinců,

-

počet poskytnutých konzultací/informací k problematice AVR v zařízeních pro žadatele o
mezinárodní ochranu,

-

počet konzultací/informací k problematice AVR poskytnutých v jiných zařízeních nebo
mimo zařízení,

-

počet státních příslušníků třetích zemí, kteří projevili zájem/přihlásili se do programu
AVR,

-

počet poskytnutých asistencí při realizaci AVR,

-

počet státních příslušníků třetích zemí, kteří skutečně vycestovali z území České
republiky;

-

zpráva o situaci v oblasti AVR a množství návrhů a doporučení k zvýšení účinnosti
aktivit v této oblasti,

-

množství nově vytvořených či aktualizovaných informačních materiálů,

-

počet zařízení navštívených s cílem zvyšování povědomí cílové skupiny státních
příslušníků třetích zemí o problematice AVR (zařízení pro zajištění cizinců, zařízení pro
žadatel o mezinárodní ochranu, věznice aj.).

Opatření 2: Instruktážní filmy na podporu zájmu o programy asistovaných/dobrovolných
návratů
Cíl:
Hlavním cílem tohoto opatření je posílit a dále zkvalitnit již existující systém podpory programů
AVR. Instruktážní film/filmy by měl výstižným pravdivým způsobem zobrazit postup při
realizaci dobrovolného návratu státního příslušníka třetí země z území České republiky, stejně
jako postup, který je uplatňován při realizaci vyhoštění, případně vyhoštění s eskortou. V filmu
by měl být zobrazen krátce i průběh cesty u AVR pak také asistence, která je poskytována
navracejícímu se státnímu příslušníkovi třetí země před cestou a v jejím průběhu. Krátce by měla
být zachycena také asistence, která je poskytována po návratu do země návratu, včetně
případných re-integračních aktivit. Délka instruktážního filmu/filmů by neměla přesáhnout 20
minut.
V rámci tohoto opatření je možné předkládat projekty na vytvoření jednoho
instruktážního filmu, který bude zachycovat všechny varianty návratu. Rovněž je možné
předložit projekt na vytvoření dvou instruktážních filmů. Zvolený postup bude muset být
podrobně popsán a zdůvodněn. Výstupem tohoto opatření tedy bude jeden nebo dva instruktážní
filmy. Instruktážní film, případně oba filmy budou minimálně v českém znění s anglickými
titulky.
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Odpovědný orgán má právo na převod autorských práv k vytvořenému dílu, a to v rozsahu
majetkových práv upravených zvláštním zákonem
Projekt by měl sledovat následující monitorovací ukazatele:
-

instruktážní film zachycující průběh AVR (může se jednat o samostatný krátký film nebo
součást filmu, dokumentujícího všechny možné způsoby návratu včetně
vyhoštění/vyhoštění s eskortou),

-

instruktážní film zachycující vyhoštění/vyhoštění s eskortou (může se jednat
o samostatný krátký film nebo součást filmu, dokumentujícího všechny možné způsoby
návratu včetně dobrovolného návratu),

-

počet prezentací instruktážního filmu v zařízeních pro zajištění cizinců,

-

počet prezentací instruktážního filmu v zařízeních pro žadatele o mezinárodní ochranu,

-

počet prezentací filmu pro cílovou skupinu státních příslušníků třetích zemí v sídle
realizátora,

-

počet prezentací instruktážního filmu pro cílovou skupinu mimo sídlo realizátora
a mimo zařízení určená pro státní příslušníky třetích zemí (např. věznice),

-

počet prezentací pro odbornou a laickou veřejnost mimo sídlo realizátora,

-

počet prezentací instruktážního filmu subjektem odlišným od realizátora.

Opatření 3: Koncepce Návratového centra
Cíl:
Cílem opatření je vytvořit koncepci Návratového centra, která bude v dalším roce v rámci ENF
2009 použita k přípravě a otevření návratového centra. Toto centrum bude sloužit k zefektivnění
realizace asistovaných/dobrovolných návratů a mělo by vést ke sjednocení národního postupu
v oblasti návratů.
V rámci centra budou zajišťovány veškeré aktivity, které jsou nezbytné pro realizaci AVR. Mělo
by zde být poskytováno komplexní poradenství a asistence v souvislosti s AVR a to jak pro
cílovou skupinu státních příslušníků třetích zemí, tak pro nevládní organizace pracující
se státními příslušníky třetích zemí na území České republiky. Informace k problematice AVR
zde budou poskytovány také pro další odbornou, ale i laickou veřejnost. V budoucnu by v rámci
Návratového centra měla být soustředěna veškerá činnost, která je spojena s realizací AVR, jeho
propagací, individuální rozhodování o typu motivačního opatření pro jednotlivé státní
příslušníky třetích zemí (včetně případné re-integrační podpory v zemi návratu), individuální
posuzování žádostí o přidělení a výši peněžitých pobídek pro navracející se státní příslušníky
třetích zemí. Všechny aktivity Návratového centra tak, jak jsou níže rozepsány musí být
v předložené koncepci obsaženy. V rámci návrhu koncepce musí být také řešeno umístění
návratového centra – včetně návrhů variant s odůvodněním pro pronájem či nákup prostoru pro
Návratové centrum. Na Návratové centrum by měly být v budoucnu převedeny veškeré aktivity
týkající se AVR. Jedná se o aktivity, které v současné době realizuje stát, respektive stát
prostřednictvím nevládních a mezivládních organizací. Je proto nezbytné, aby předložená
koncepce obsahovala část věnovanou metodickému řízení a supervizi. Koncepce musí také
navrhnout a jasně definovat zapojení státních orgánů do fungování, zejména u výše uvedených
rozhodovacích procesů, které budou v rámci Návratového centra probíhat, kdy v rámci
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Návratového centra by měly být vytvářeny návrhy rozhodnutí, které budou podléhat schválení
ústředních státních orgánů.
Návratové centrum by v budoucnu mělo poskytovat tyto služby:
-

poskytování informací/konzultací k problematice AVR pro cílovou skupinu státních
příslušníků třetích zemí - poradenství poskytované v rámci centra a aktivity realizované
v terénu mezi touto cílovou skupinou,

-

poskytování informací/konzultací k problematice AVR pro cílovou skupinu nevládních
organizací a dalších subjektů, které pracují se státními příslušníky třetích zemí v České
republice – v rámci centra by měly být pořádány školící aktivity pro tuto cílovou skupinu
(včetně laické veřejnosti),

-

poskytování individuální asistence při realizaci AVR – asistence při komunikaci se
zastupitelským úřadem domovského státu, asistence při vyřízení dokumentů nezbytných
pro vycestování, atd.,

-

aktivity zaměřené na zvýšení zájmu cílové skupiny státních příslušníků třetích zemí
o AVR,

-

pro zajištění služby by v rámci centra měla existovat možnost dočasného ubytování;
(počet samostatných lůžek by neměl přesáhnout číslo 5), bude se jednat o dočasné
ubytování v závažných případech a na dobu nezbytnou před realizací AVR,

-

v rámci činností centra by měla být průběžně monitorována situace v oblasti AVR,

-

státním příslušníkům třetích zemí by měly být v rámci centra poskytovány informace o
situaci v zemi původu/návratu,

-

centrum by mělo být místem podání žádosti a místem vydání rozhodnutí o přiznání
některé z motivačních pobídek a opaření na pomoc navracejícím se osobám (viz Opatření
4) - tato aktivita musí být do koncepce činnosti centra zahrnuta,

-

v rámci Návratového centra by měla být soustředěna také koordinace projektů
realizovaných v zemích návratu.

V koncepci Návratového centra musí být jasně popsána a definována úloha státu, kterému bude
zachována možnost práva veta ve všech rozhodovacích procesech, realizovaných v rámci
Návratového centra. Koncepce musí také nastavit vnitřní systém pro sběr informací
a monitorování situace v oblasti AVR. Získané informace budou v rámci Návratového centra
zpracovávány do čtvrtletních zpráv. Tyto informace dále budou sloužit jako podklad pro další
opatření realizovaná v následujících letech, zejména jako podklad pro zpracování mechanismu a
metodiky pro rozhodování o žádostech o přiznání některé z motivačních pobídek a opatření pro
navracející se osoby (viz Opatření 4). Tyto zprávy budou zároveň podkladem pro zpracování
každoroční zprávy o situaci v oblasti AVR. Tato zpráva bude, stejně tak jako průběžné zprávy,
obsahovat návrh na vhodná opatření pro zvýšení efektivity činností v oblasti AVR.
Aktivity Návratového centra budou zaměřené na tyto cílové skupiny:
-

Státní příslušníci třetích zemí spadající do jedné z kategorií - žadatelé o mezinárodní
ochranu, neúspěšní žadatelé o mezinárodní ochranu, státní příslušníci třetích zemí
pobývající na území České republiky bez platného pobytového oprávnění, státní
příslušníci třetích zemí, kterým bylo vydáno rozhodnutí o správním vyhoštění a byla jim
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stanovena lhůta k vycestování z území České republiky, státní příslušníci třetích zemí
umístění v zařízeních pro zajištění cizinců, státní příslušníci třetích zemí pobývající
ve věznicích;
-

nevládní organizace a další subjekty, které se věnují práci se státními příslušníky třetích
zemí žijícími na území České republiky;

-

odborná i laická veřejnost.

Opatření 4: Peněžní pobídky a opatření na pomoc navracejícím se osobám, které se
nacházejí v obtížné situaci
Cíl:
Hlavním cílem tohoto opatření je vytvoření systému motivačních pobídek, které budou součástí
nabídky AVR a metodické příručky pro rozhodování o jejich přidělení.
V rámci tohoto opatření bude v prvním roce zmapována existující situace v oblasti AVR včetně
deficitů stávajícího systému. Důraz bude kladen zejména na vnímání různých typů
podpory/opatření cílovou skupinou. Výstupem této analýzy bude souborný materiál popisného
charakteru, který popíše jednotlivé typy podpory či různá opatření, vyhodnotí, jakým způsobem
jsou vnímány cílovou skupinou (s důrazem na odlišnosti vnímání jednotlivých typů
podpory/opatření členy cílových skupin různých zemí návratu). Je třeba, aby předložené projekty
byly koncipovány tak, aby v rámci jejich realizace došlo k vyhodnocení jednotlivých typů
podpory jak po stránce obsahové (tedy např. finanční příspěvek, asistence v zemi původu,
čerpání služeb v zemi původu, asistence při realizaci návratu, atp.), tak po stránce časové
(víceúrovňové, resp. etapové čerpání podpory, jednorázový příspěvek, atp.).
Druhou analýzou, která by měla být výstupem realizace tohoto opatření je analýza
předpokládané efektivnosti a vhodnosti jednotlivých opatření ve vybraných zemích návratu. Tato
analýza bude následně sloužit jako jeden z podkladů pro rozhodování individuálních žádostí tak,
aby při rozhodování byly k dispozici údaje o reálné výši efektu, který lze u jednotlivých opatření
rozumně předpokládat. U zpracování tohoto analytického materiálu se počítá s možností
realizace krátkých pracovních cest. Jejich cílem bude ověření získaných informací přímo ve
vybraných/hodnocených zemích.
Pro tuto analýzu by se aktivity projektu měly zaměřit na Ukrajinu, Mongolsko, Vietnam
a Moldavsko.
Výstupem by měl být materiál, který bude obsahovat popis shora uvedených zjištění a zároveň
bude u každého typu podpory obsahovat doporučení ohledně cílové skupiny, u které je vhodné
využití jednotlivých možných typů podpory/opatření.
Výsledný materiál bude po dokončení zveřejněn a získané informace a závěry tak budou
využitelné pro předkladatele projektů v dalších letech (předkládání projektů zaměřených na
asistenci, a to při využití konkrétního opatření dle potřeby v individuálních případech).
Realizace tohoto opatření bude zaměřena na cílovou skupinu a), b) a c) s tím, že specifický důraz
bude kladen na znevýhodněné osoby, kterými jsou např. senioři, nezletilí bez doprovodu, matky
s dětmi, atp. Těmto specifickým kategoriím osob bude věnována samostatná část jak
v analytickém materiálu, tak v následně vytvořené metodice.
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S ohledem na shora uvedené lze předvídat, že časová dotace potřebná pro vytvoření analytického
materiálu nepřesáhne dobu 5 měsíců. Ve zbývajících měsících pak bude zpracován metodický
materiál, který bude sloužit jako pomůcka pro rozhodování o použití nejvhodnějšího opatření
v individuálních případech. Je zřejmé, že zpracovatel takového metodického materiálu musí
disponovat informacemi, které budou obsaženy v analytických materiálech, zpracovaných
v rámci tohoto opatření. Předkládané projekty by tedy měly obsahovat obě složky.
Projekt by měl sledovat následující monitorovací ukazatele:
-

analýza současného stavu, vyhodnocení vnímání jednotlivých typů podpory/opaření
využívaných v ČR; i s ohledem na specifické členy cílové skupiny, včetně doporučení
vhodných typů podpory/opatření u jednotlivých skupin,

-

vyhodnocení efektivnosti využití jednotlivých typů podpory/opatření v definovaných
zemích návratu; i s ohledem na specifické členy cílové skupiny, včetně doporučení
vhodných typů podpory/opatření u jednotlivých skupin,

-

vytvoření metodické příručky pro posuzování vhodného typu a způsobu poskytnutí
podpory/využití opatření.

Priorita 2: Podpora na spolupráci mezi členskými státy v oblasti návratů

Opatření 6: Výměna zkušeností, osvědčených postupů a informací v oblasti dobrovolných
návratů mezi členskými státy (pouze akce v rámci jiných než státních orgánů)
Cíl:
Hlavním cílem tohoto opaření je zefektivnění programů AVR v České republice. Pro účely
naplnění tohoto cíle bude vytvořen sborník, který bude obsahovat popis postupů a politiky
v oblasti dobrovolných 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 AVR se zvláštním důrazem na
specifické cílové skupiny, jako jsou např. nezletilí bez doprovodu, osoby mentálně či fyzicky
postižené, senioři, oběti obchodování s lidmi, atp.
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
výkonného subjektu a jejich realizátorem budou orgány státní správy. Lze očekávat, že dojde
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k navázání kontaktů mezi subjekty, které budou realizovat toto Opatření v rámci výzvy a
subjekty státní správy, které se budou zabývat rovněž realizací Opatření 6.
Projekt by měl sledovat následující monitorovací ukazatele:
-

vypracovaný sborník k popisu politik a praxí AVR 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/asistovaných návratů
ve členských státech EU, srovnání s ČR a návrhem doporučení studijních cest.

Priorita 3: Podpora na specifické inovační mezinárodní či vnitrostátní nástroje k řízení
návratů

Opatření 7: Vytvoření konceptu celonárodní kampaně zaměřené na propagaci
asistovaných/dobrovolných návratů
Cíl:
Cílem tohoto opatření je realizace projektu, v jehož rámci bude vytvořen koncept kampaně, která
na celostátní úrovni zajistí pokrytí všech významnějších komunit státních příslušníků třetích
zemí žijících na území České republiky. Smyslem celonárodní kampaně je učinit dobrovolný
návratu jednou z běžných variant řešení situace státního příslušníka třetí země, který se na území
České republiky nachází bez platného pobytového oprávnění, případně se do takového postavení
v blízké době může dostat. Je nezbytné, aby všichni státní příslušníci třetích zemí, žijící na
území České republiky měli povědomí o existenci programu dobrovolných návratů, znali jeho
podmínky a věděli, kam se mohou obrátit v případě, že by tuto možnost chtěli využít.
Celonárodní kampaň by neměla být zaměřena pouze na státní příslušníky třetích zemí, u kterých
je dobrovolný návrat možným řešením jejich aktuální situace. Zaměření kampaně by mělo mít
rovněž informačně preventivní charakter.
Lze předpokládat, že pro přípravu konceptu kampaně bude nejprve třeba důkladně zmapovat
situaci a vytvořit schéma, které umožní vést kampaň efektivně. Jednotlivé cizinecké komunity
jsou často velmi uzavřené a zabezpečení jejich informovanosti je tak velmi obtížné. Vytvořený
koncept kampaně by na tuto skutečnost reagoval a plánovaná kampaň by měla být uzpůsobena
potřebám jednotlivých regionů v rámci České republiky, a to zejména s ohledem na národnostní
složení státních příslušníků třetích zemí, kteří zde žijí.
Předpokládá se, že realizátor projektu v první fázi zanalyzuje situaci tak, aby informace v rámci
budoucí kampaně byly podány srozumitelně, v potřebných jazykových mutacích, případně, aby
kampaň byla zaměřena regionálně podle výskytu jednotlivých státních příslušníků zde žijících.
Do kampaně by jako jeden ze segmentů měly být zakomponovány také konkrétní či modelové
případy státních příslušníků třetích zemí, kteří prošli programem dobrovolného návratu, a kterým
byla případně poskytnuta asistence na území země návratu.
V prvním roce realizace tohoto opatření (tj. v roce 2009/2010) bude hlavním cílem zmapování
situace a vytvoření konceptu nejvhodnějšího způsobu celoplošné kampaně s cílem zvýšení
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povědomí celé cílové skupiny o programech dobrovolných/asistovaných návratů v České
republice. Výstupy projektů předkládaných v rámci této výzvy budou obsahovat konkrétní
návrhy, včetně způsobů oslovení cílové skupiny, grafické návrhy jednotlivých segmentů
kampaně, atp. Součástí návrhů bude též definice rizik ohledně účinnosti takové kampaně a
návrhy opatření pro snížení jejich výskytu. Po ukončení realizace těchto projektů bude vybrán
koncept nejlépe postihující celou oblast dobrovolných/asistovaných návratů. Odpovědný orgán si
vyhrazuje právo v rámci výběrového řízení doporučit dvěma i více subjektům sloučení
předložených projektů tak, aby výsledný vybraný projekt odpovídal uvedenému zadání.
Realizátorem kampaně bude v následujícím roce (tj. v rámci ročního programu ENF 2008)
organizace, která předloží v rámci výzvy nejlepší projekt. Projekty budou zaměřeny na celou
cílovou skupinu.
Projekt by měl sledovat následující monitorovací ukazatele:
- analýza pro vyhodnocení nejvhodnější formy kampaně,
- soubor (počet) návrhů vhodných formátů pro realizaci celonárodní plošné kampaně,
-

vytvoření jednotlivých segmentů kampaně a počet segmentů vybraných pro realizaci
v rámci celonárodní kampaně,

-

počet segmentů vybraných pro realizaci na regionální úrovní se zacílením na
specifickou kategorii/skupinu státních příslušníků třetích 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 ročního programu ENF 2008
Číslo opatření

Příspěvek
Společenství

Spolufinancová
ní

Celkem

1

6 049 700,00 Kč

2 016 566,67 Kč

8 066 266,67 Kč

2

2 732 600,00 Kč

910 866,67 Kč

3 643 466,67 Kč

3

892 300,00 Kč

297 433,33 Kč

1 189 733,33 Kč

4

3 544 400,00 Kč

1 181 466,67 Kč

4 725 866,67 Kč

6

641 300,00 Kč

213 766,67 Kč

855 066,67 Kč

7

2 732 700,00 Kč

910 900,00 Kč

3 643 600,00 Kč

CELKEM

16 593 000,00 Kč

5 531 000,00 Kč

22 124 000,00 Kč

Minimální výše příspěvku z fondu je 400.000,- Kč a maximální hranice 2.000 000,- Kč.
Výše tohoto příspěvku z ENF je zároveň omezena maximální výši příspěvku Společenství
v rámci finančního plánu ročního programu ENF 2008 viz tabulka výše.

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.
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Kritéria výběru projektu

Váhový koeficient

Zkušenosti organizace a efektivita projektu

50 %

Kompatibilita projektu s vybranými opatřeními

30 %

Dopad na cílovou skupinu

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.

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.
Příloha II.



Příloha III.

Rozpočet s komentářem rozpočtu
Stanovy organizace, zakládací listina (pokud žadatel předkládá více
projektových žádostí, může tyto dokumenty přiložit pouze k jedné
žádostí a u ostatních žádostí se na ně odkázat názvem projektu)
Strukturovaný profesní životopis statutárního zástupce a vedoucího
projektu

K žádosti lze připojit další doplňující informace a místní studie poukazující na 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. Upozorňujeme, že ne všechny
žádosti musí být úspěšné.
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:
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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 ENF bude informován o výsledcích výběrového řízení poštou
i elektronicky.
V případě vybrání projektu k realizaci vyzve odbor azylové a migrační politiky úspěšné žadatele
k podpisu smlouvy o poskytnutí finanční podpory z fondu.

Ministerstvo vnitra ČR si vyhrazuje právo na zrušení výzvy.
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