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Tel: +48 22 601 17 97, +48 22 601 41 20
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E-mail: grzegorz.polak@poczta.mswia.gov.pl
1. OGÓLNE

ZASADY WYBORU PROJEKTÓW, KTÓRE MAJĄ BYĆ FINANSOWANE W RAMACH
PROGRAMU

INSTYTUCJA ODPOWIEDZIALNA:
DEPARTAMENT UNII EUROPEJSKIEJ I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ MSWIA
INSTYTUCJA DELEGOWANA:
WŁADZA WDRAŻAJĄCA PROGRAMY EUROPEJSKIE
Instytucja Odpowiedzialna deleguje część obowiązków na Władzę Wdrażającą
Programy Europejskie zgodnie z porozumieniem precyzującym podział zadań pomiędzy tymi
instytucjami.
W oparciu o decyzję z dnia 19 grudnia 2007 r. z późn. zm. ustanawiającą zasady
wykonania decyzji ustanawiającej Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców na lata 20082013 wyróżnia się dwa następujące sposoby postępowania w zakresie projektów:
1. Instytucja Odpowiedzialna działa jako awarding body (ma wtedy miejsce otwarta
procedura konkursowa);
2. Instytucja Odpowiedzialna działa jako executing body (występuje wtedy jako
instytucja wdrażająca, a realizator projektu, instytucja publiczna, zidentyfikowana jest na
etapie Programu Rocznego). Procedura executing body ma miejsce w sytuacji, gdy ze
względu na specyfikę projektu, jak monopol de jure lub względy bezpieczeństwa, nie ma
innej możliwości jego wdrożenia.
Zasady wyboru projektów w przypadku obydwu procedur pozostają w zgodności z
systemem zarządzania i kontroli dla tego funduszu.
INSTYTUCJA ODPOWIEDZIALNA JAKO AWARDING BODY
Instytucja Delegowana w porozumieniu z Instytucją Odpowiedzialną zamieści na
swojej stronie internetowej ogłoszenie o naborze wniosków w procedurze konkursowej.
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Informacja o rozpoczęciu otwartych procedur kwalifikacyjnych pojawi się również na stronie
internetowej Instytucji Odpowiedzialnej oraz w prasie ogólnopolskiej.
Przewidywany termin ogłoszenia konkursu: I kwartał 2011 r./II kwartał 2011 r.
Analiza wniosków aplikacyjnych, wybór i decyzja o przyznaniu dofinansowania
przeprowadzone zostaną zgodnie z obowiązującym systemem zarządzania i kontroli oraz z
podręcznikiem procedur.
Przewiduje się, iż wybór projektów do dofinansowania będzie dokonany spośród
projektów już rozpoczętych od dnia 1 stycznia 2011 r. (lecz nie zakończonych) oraz
projektów, których rozpoczęcie nastąpi po podpisaniu umów/porozumień finansowych.
•

Zawieranie porozumień

Zawieranie porozumień z wybranymi wnioskodawcami przewidziane jest na okres od III
kwartału do końca 2011 roku.
Wnioskodawcy, których wnioski zostały odrzucone, zostaną poinformowani o tym fakcie
pismem zawierającym uzasadnienie negatywnej decyzji.
•

Okres wdrażania projektów

Zgodnie z zasadami wdrażania, okres wdrażania dla projektów finansowanych z alokacji
2011 Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców rozpoczyna się 1 stycznia 2011 roku i
kończy 30 czerwca 2013 roku. Koszty poniesione przed rozpoczęciem lub po zakończeniu
wskazanego okresu wdrażania nie będą uznawane za kwaliwikowalne.
INSTYTUCJA ODPOWIEDZIALNA JAKO EXECUTING BODY
Podczas przygotowywania programu rocznego na rok 2011, Instytucja
Odpowiedzialna zwróciła się do Urzędu ds. Cudzoziemców, Departamentu Polityki
Migracyjnej MSWiA oraz Straży Granicznej z prośbą o przygotowanie opisu
działań/projektów w związku z procedurą executing body. Instytucja Odpowiedzialna nie
będzie wdrażać projektów samodzielnie, a jedynie we współpracy z partnerem. W ramach
Programu Rocznego 2011 przewidywanymi instytucjami realizującymi projekty jako
partnerzy będą: Urząd ds. Cudzoziemców, Straż Graniczna, Departament Polityki
Migracyjnej MSWiA.
Przewidywany termin zaproszenia do składania kart projektów to: I kwartał 2011
r./II kwartał 2011 r. Przewiduje się, iż w przypadku procedury executing body realizacja
projektów rozpocznie się w II/III kwartale 2011 r.
Analiza wniosków aplikacyjnych, wybór i decyzja o przyznaniu dofinansowania
przeprowadzone zostaną zgodnie z obowiązującym systemem zarządzania i kontroli oraz z
podręcznikiem procedur.
Przewiduje się, iż wybór projektów do dofinansowania będzie dokonany spośród
projektów już rozpoczętych od dnia 1 stycznia 2011 r. (lecz nie zakończonych) oraz
projektów, których rozpoczęcie nastąpi po podpisaniu umów/porozumień finansowych.
•

Zawieranie porozumień
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Zawieranie porozumień z wybranymi wnioskodawcami przewidziane jest na okres od III
kwartału do końca 2011 roku.
Wnioskodawcy, których wnioski zostały odrzucone, zostaną poinformowani o tym fakcie
pismem zawierającym uzasadnienie negatywnej decyzji.
•

Okres wdrażania projektów

Zgodnie z zasadami wdrażania, okres wdrażania dla projektów finansowanych z alokacji
2011 Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców rozpoczyna się 1 stycznia 2011 roku i
kończy 30 czerwca 2013 roku. Koszty poniesione przed rozpoczęciem lub po zakończeniu
wskazanego okresu wdrażania nie będą uznawane za kwaliwikowalne.

PROCEDURY PRZETARGOWE:
W przypadku procedury „awarding body” za przeprowadzenie procedur
przetargowych (jeżeli będzie wymagane ich zastosowanie) będzie odpowiedzialny beneficjent
projektu, a w przypadku „executing body” partner Instytucji Odpowiedzialnej.
Procedury przetargowe zastosowane będą zgodnie Decyzją Komisji z dnia 19 grudnia
2007 r. z późn. zm. ustanawiającej zasady wykonania Decyzji 573/2007/WE oraz w
zgodności z prawem Wspólnot Europejskich i prawem krajowym w tym zakresie.
Umowa oraz porozumienie finansowe, zobowiązują beneficjentów/partnerów
projektów do przestrzegania zasad polskiego Prawa Zamówień Publicznych, zaś w przypadku
zamówień o wartości pomiędzy 5000 EUR a 14 000 EUR, do udzielania zamówień w oparciu
o procedurę przetargową tym spośród oferentów, których oferta jest najbardziej opłacalna,
unikając wszelkich konfliktów interesów.
KRYTERIA WYBORU
Kryteria wyboru projektów odpowiadają w pełni kategoriom zawartym w Decyzji
ustanawiającej Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców (art. 14 ust. 5). Zastosowane kryteria
szczegółowe stanowią rozwinięcie kryteriów zawartych w artykule 14 ust. 5.
Procedury stosowane na każdym etapie wyboru projektów (od ogłoszenia naboru, aż
do podpisania umów/porozumień finansowego) zapewniają równe traktowanie i nie
dyskryminowanie żadnego z wnioskodawców, niezależnie od ich płci, rasy, narodowości,
wieku, religii, wierzeń itp., jak również żadne z tych kryteriów nie są brane pod uwagę w
trakcie oceny i wyboru projektów.
ZASADA PARTNERSTWA
Projekt Programu Rocznego został przygotowany w Departamencie Unii Europejskiej
i Współpracy Międzynarodowej MSWiA we współpracy z Urzędem do Spraw
Cudzoziemców, Strażą Graniczną oraz Departamentem Polityki Migracyjnej MSWiA. Projekt
został skonsultowany z jednostkami administracji publicznej: Władzą Wdrażającą Programy
Europejskie, organizacjami pozarządowymi oraz Biurem Wysokiego Komisarza Narodów
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Zjednoczonych ds. Uchodźców. Projekt Programu Rocznego został przedłożony
Międzyresortowemu Zespołowi do spraw Funduszu Schengen, Norweskiego Mechanizmu
Finansowego, Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców, Funduszu Granic Zewnętrznych
oraz Funduszu Powrotu Imigrantów. Po akceptacji przez Zespół projekt został opublikowany
na stronie internetowej MSWiA (www.mswia.gov.pl) oraz na stronie Instytucji Delegowanej
- (www.wwpe.gov.pl).
W przypadku konieczności wprowadzenia istotnych zmian w Programie Rocznym, projekt
programu będzie konsultowany z członkami Międzyresortowego Zespołu.
Informacje z prac Międzyresortowego Zespołu są zawierane w
sprawozdaniach przedkładanych Komitetowi Europejskiemu Rady Ministrów.

kwartalnych

2. ZMIANY W SYSTEMACH ZARZĄDZANIA I KONTROLI (W STOSOWNYCH PRZYPADKACH)


Nie dotyczy

3. DZIAŁANIA, KTÓRE MAJĄ OTRZYMAĆ WSPARCIE W RAMACH WYBRANYCH PRIORYTETÓW
Priorytetami wybranymi do wdrożenia w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz
Uchodźców Program Roczny 2011, są:
1. Rozwinięcie i poprawa oferty integracyjnej oraz poradnictwa zarówno dla osób
ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, jak i osób objętych ochroną
międzynarodową;
2. Infrastruktura i procedury azylowe;
3. Współpraca i wymiana oraz doskonalenie systemu informacji o krajach
pochodzenia.
Jest to bezpośrednia kontynuacja priorytetów wspieranych w ramach wcześniejszych
Programów Rocznych, które okazały się udane. Rodzaje działań sugerowane do wdrożenia w
ramach Priorytetu 1 są dostosowane do potrzeb Beneficjentów końcowych. Znaczna liczba
wniosków składanych przez organizacje pozarządowe potwierdza zainteresowanie i potrzebę
rozwinięcia i poprawy oferty integracyjnej oraz poradnictwa zarówno dla osób ubiegających
się o nadanie statusu uchodźcy, jak i osób objętych ochroną międzynarodową.
Priorytet 2, wdrażany w ramach procedury “executing body”, pozwala na
finansowanie modernizacji takich obiektów, jak centra dla osób aplikujących o status
uchodźcy, umożliwia zakup wyposażenia niezbędnego dla Beneficjentów ostatecznych oraz
zapewnienia podnoszenia kwalifikacji i kompetencji pracowników bezpośrednio
zaangażowanych w procedury azylowe.
Priorytet 3 pozwala na stałe udoskonalanie i rozwój wiedzy związanej z z procesem
oceny wniosków o nadanie statusu uchodźcy. Działania przewidziane do realizacji w
poprzednim Programie Rocznym obejmowały wizyty studyjne, misje badawcze jak również
rozbudowę biblioteki. Ostatni, jako projekt wieloletni, przewidziany jest do wdrożenia w
przedmiotowym Programie Rocznym.
Wybór wyżej wymienionych Priorytetów jest nie tylko rezultatem badań lecz również
wynika z doświadczeń wyniesionych z dotychczasowego wdrażania Europejskiego Funduszu
na rzecz Uchodźców III. Wypłacone zostało prawie 90% alokacji 2008, natomiast w ramach
alokacji 2009 wystąpiła nadkontraktacja.
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Cele i rezultaty do tej pory osiągnięte są w pełni zgodne z Programem Wieloletnim
Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców oraz związane z prawodawstwem krajowym
(np. Krajowa Polityka Migracyjna).
Grupy docelowe wszystkich Priorytetów są zgodne z Decyzją ustanawiającą Europejski
Fundusz na rzecz Uchodźców.
Wszystkie oczekiwane rezultaty zaplanowane w ramach każdego z Priorytetów są
indykatywne.
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3.1. Działania wdrażające priorytet 1
3.1.1. Działanie 1. Rozwinięcie i poprawa oferty integracyjnej oraz poradnictwa zarówno dla osób ubiegających się o nadanie
statusu uchodźcy, jak i osób objętych ochroną międzynarodową

CEL I ZAKRES DZIAŁANIA
1. Rozwinięcie i poprawa oferty integracyjnej oraz poradnictwa dla osób objętych ochroną międzynarodową.
Liczba osób, które ubiegają się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce jest na stabilnym poziomie z tendencją wzrostową. Jednak
niewiele z nich decyduje się na pozostanie w Polsce na stałe po uzyskaniu statusu. Duża część szuka możliwości przedostania się do jednego z
państw Europy Zachodniej traktując Polskę jako kraj tranzytowy. Tendencja ta wynika przede wszystkim z problemów społecznych i
gospodarczych występujących w Polsce, m.in. ze stosunkowo niskiego poziomu życia, w porównaniu do państw Europy Zachodniej np. braku
lokali socjalnych oraz utrudnień w dostępie do specjalistycznej opieki medycznej. Z uwagi na fakt, że obniża się stopa bezrobocia i następuje
stopniowy wzrost wynagrodzeń, sytuacja ta może ulec zmianie w najbliższym czasie.
Polski system przewiduje działania integracyjne w ramach tzw. indywidualnych programów integracji dla cudzoziemców, którzy uzyskali na
terytorium RP status uchodźcy bądź ochronę uzupełniającą. Wsparcie oferowane przez państwo wymaga uzupełnienia, poprzez kierowanie do
takich osób dodatkowych działań integracyjnych finansowanych z EFU.
Analiza bieżącej sytuacji w ww. zakresie pozwala wskazać następujące przykładowe potrzeby:
1/ Prowadzenie w ośrodkach i poza nimi działań edukacyjnych, w tym szkoleń językowych i zawodowych dla cudzoziemców przebywających
w ośrodkach dla osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, oraz inne działania mające na celu wsparcie preintegracji, zgodne ze
statusem danej osoby.
2/ Poprawa dostępu w ośrodkach dla osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy i poza nimi do poradnictwa psychologicznego,
prawnego oraz społecznego, do opieki przedszkolnej, do opieki medycznej oraz poprawa jej jakości.
3/ Rozbudowa istniejącej oferty integracyjnej dla osób objętych ochroną międzynarodową, w tym w szczególności w zakresie:
- nauki języka polskiego oraz kursów kształtujących świadomość obywatelską, kursów na temat warunków życia i pracy w Polsce, szkoleń
informujących o możliwościach załatwienia podstawowych spraw życia codziennego w różnych urzędach i innych instytucjach publicznych
itp.;
- poprawy dostępu do edukacji, w szczególności edukacji dzieci, w tym do opieki przedszkolnej;
- poprawy faktycznego dostępu do rynku pracy (poprzez zwiększenie liczby i różnorodności oferowanych szkoleń i kursów zawodowych,

Program Roczny Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców na rok 2011

6

uproszczenie procedur w zakresie uznawania wykształcenia i kwalifikacji itp., rozwój doradztwa zawodowego, wsparcie samozatrudnienia.);
- poprawy sytuacji mieszkaniowej m.in. poprzez poprawę faktycznego dostępu do mieszkalnictwa socjalnego);
- ochrony przed dyskryminacją na rynkach pracy i nieruchomości poprzez działania mające na celu podniesienie świadomości cudzoziemców
na temat dostępnych środków ochrony prawnej, podejmowanie i propagowanie działań o charakterze dyskryminacji pozytywnej ;
- łatwiejszego i bezpłatnego dostępu do pomocy medycznej, psychologicznej oraz prawnej;
- działań na rzecz podnoszenia świadomości społecznej w środowiskach przyjmujących cudzoziemców, w tym dialogu międzykulturowego
pomiędzy środowiskiem przyjmującym a cudzoziemcami;
- samoorganizacji cudzoziemców oraz ich wzajemnego wspierania się;
- specjalnych programów kierowanych do grup szczególnie wrażliwych (małoletni bez opieki, dzieci, kobiety, samotne matki, osoby starsze
itp.).
4/ Badanie zjawiska integracji, w tym budowa spójnego systemu dot. pozyskiwania danych statystycznych na temat wsparcia integracyjnego
oferowanego osobom objętym ochroną międzynarodową oraz badanie ich rzeczywistych potrzeb w zakresie integracji.
5/ Podnoszenie kwalifikacji i wzmacnianie kadrowe administracji publicznej, partnerów społecznych oraz organizacji pozarządowych
przygotowujących się do pracy lub pracujących z osobami objętymi ochroną międzynarodową.
6/ Współpraca międzynarodowa i wymiana doświadczeń dot. integracji cudzoziemców objętych ochroną międzynarodową.
PRAWDOPODOBNI BENEFICJENCI DOTACJI
Władze centralne, regionalne i lokalne, organizacje pozarządowe i międzynarodowe, jednostki badawczo-rozwojowe, szkoły i inne placówki
edukacyjne, instytucje kształcenia nauczycieli, ośrodki doskonalenia nauczycieli, uczelnie oraz firmy państwowe i prywatne itp.
W STOSOWNYCH PRZYPADKACH, ODPOWIEDNIE UZASADNIENIE – W ODNIESIENIU DO PROJEKTÓW REALIZOWANYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ
INSTYTUCJĘ ODPOWIEDZIALNĄ, DZIAŁAJĄCĄ W CHARAKTERZE ORGANU WDRAŻAJĄCEGO
Nie przewiduje się udziału Instytucji Odpowiedzialnej we wdrażaniu projektów.
OCZEKIWANE WYNIKI (W UJĘCIU ILOŚCIOWYM) I WSKAŹNIKI, JAKIE MAJĄ BYĆ STOSOWANE
PRODUKT – WSKAŹNIK PRODUKTU
REZULTAT
WPŁYW
Prezentowane produkty działania nie tworzą Rezultatem tych działań będzie poprawa Wzrost świadomości instytucji publicznych i
zamkniętej listy produktów:
oferty integracyjnej oraz dostępności do pozarządowych
w
zakresie
potrzeb
Odsetek osób, które otrzymały pomoc spośród poradnictwa i opieki medycznej dla osób integracyjnych osób objętych ochroną
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osób zainteresowanych jej otrzymaniem –
około 70%.
Liczba migrantów, którym udzielono wsparcia
– około 10000 osób.
Liczba osobogodzin szkoleniowych – około
20 000 godzin.
Liczba działań badawczych – około 10
działań.
Liczba projektów w ramach współpracy
międzynarodowej – około 1 projekt

ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy a
przebywających w ośrodkach dla osób
ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy
oraz poza nimi, a także poprawa dostępnej
oferty integracyjnej dla cudzoziemców
objętych ochroną międzynarodową.
Rezultatem będzie także wzrost kwalifikacji
pracowników administracji publicznej oraz
partnerów społecznych przygotowujących się
do pracy z osobami objętymi ochroną
międzynarodową.
Rezultatem
będzie
także
stworzenie
metodologii badań zjawiska integracji
cudzoziemców ubiegających się o nadanie
statusu uchodźcy oraz cudzoziemców objętych
ochroną międzynarodową. (ad. 4 wyżej).
Rezultatem będzie zastosowanie rozwiązań
wypracowanych
w
drodze
wymiany
doświadczeń i współpracy międzynarodowej
w kwestii integracji cudzoziemców objętych
ochroną międzynarodową.

międzynarodową, w wyniku czego zostanie
stworzona odpowiadająca zapotrzebowaniu
grupy docelowej oferta integracyjna.
Lepsza integracja grupy docelowej funduszu.

WIDOCZNOŚĆ FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE
Widoczność finansowania ze środków UE będzie zapewniona w następujący sposób:
- umieszczenie logo UE na wszystkich urządzeniach zakupionych w celu realizacji projektu. W celu ułatwienia tego działania Instytucja
Delegowana przygotuje naklejki z logo UE i informacją o źródle sfinansowania sprzętu;
- umieszczenie logo UE i informacji o współfinansowaniu z EFU na wszystkich istotnych opublikowanych materiałach, broszurach,
nagłówkach korespondencyjnych itp.;
- umieszczenie logo UE i informacji o współfinansowaniu z EFU w siedzibie beneficjenta (np. na ścianach, na drzwiach wejściowych itp.);
- informowanie uczestników seminariów lub konferencji dot. projektów o współfinansowaniu z EFU;
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Informacja o współfinansowaniu będzie miała następującą formułę:
„Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców”
Logo UE może być pobrane z:
http://europa.eu/abc/symbols/emblem/index_en.htm
Wszystkie publikacje współfinansowane z EFU będą zawierać informację, że opinie wyrażone w publikacji są opiniami autora i nie reprezentują
oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej. Odpowiedni zapis będzie zawarty w umowie podpisywanej z beneficjentem, a jego stosowanie
weryfikowane podczas wizyt kontrolnych.
Wytyczne dotyczące widoczności finansowania projektów z Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców zostaną przygotowane przez
Instytucję Delegowaną i dołączone do dokumentacji konkursowej.
Instytucja Delegowana będzie monitorowała zgodność wypełnienia wymogów w trakcie realizacji projektów przez beneficjentów.
W STOSOWNYCH PRZYPADKACH, KOMPLEMENTARNOŚĆ OPISYWANYCH DZIAŁAŃ ZE ZBLIŻONYMI DZIAŁANIAMI, FINANSOWANYMI W RAMACH
INNYCH INSTRUMENTÓW UE
Program jest komplementarny z Europejskim Funduszem na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i Europejskim Funduszem Społecznym
tworząc wspólnie z tymi Funduszami narzędzie przyjmowania i integracji cudzoziemców w Polsce.
Podczas składania wniosków aplikacyjnych wnioskodawcy będą zobligowani do wskazania źródeł finansowania oraz złożenia deklaracji o
niefinansowaniu projektu dodatkowo z budżetu UE .
Ponadto na etapie rozliczenia projektu, 100% dokumentów potwierdzających wydatki jest weryfikowanych. Każdy z dokumentów będzie musiał
zawierać adnotację o finansowaniu wydatku w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców, tym samym wydatki poniesione w ramach
projektów EFU nie będą mogły być refundowane z innych źródłem w tym także z EFIOPT.
Aby zapewnić, iż osoba do której kierowane jest wsparcie w ramach EFU należy do grupy docelowej funduszu - a nie do Europejskiego
Funduszu na rzecz Integracji obywateli Państw Trzecich – na etapie zgłaszania uczestnictwa w projekcie, osoba taka będzie musiała potwierdzić
swój status okazując odpowiedni dokument .
W zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego, do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie Priorytetu VII w porozumieniu z IZ
POKL wprowadzone zostały odpowiednie zapisy do Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zapewniające
komplementarność pomiędzy tymi funduszami.
INFORMACJE FINANSOWE: WARTOŚĆ DZIAŁANIA; WKŁAD UE; WKŁAD PUBLICZNY; WKŁAD PRYWATNY
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Wartość działania –3 418 060,69 EUR
Wkład UE – 2 563 545,52 EUR (75%)
Wkład publiczny – 341 806,07 EUR (10%)
Wkład prywatny – 512 709,10 EUR (15 %)

3.1

Działania podejmowane w celu realizacji priorytetu 1
3.1.2 Działanie 2: Infrastruktura i procedury azylowe

CEL I ZAKRES DZIAŁANIA
Obserwuje się znaczące potrzeby w zakresie infrastruktury służącej przyjmowaniu, obsłudze i zakwaterowaniu osób ubiegających się o nadanie
statusu uchodźcy. Jak podkreślono już w Programie Wieloletnim, wiąże się to z istotnym zwiększeniem w ostatnich latach liczby wniosków o
nadanie statusu uchodźcy składanych w Polsce, dużą rotacją osób w ośrodkach oraz utrzymującymi się istotnymi potrzebami cudzoziemców
ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w Polsce. Należy ponadto podkreślić, iż w ostatnich latach odnotowano wzrost liczby składanych
wniosków o nadanie statusu uchodźcy. Jednocześnie obserwuje się niedostateczny rozwój i liczne braki struktur odpowiedzialnych za
rozpatrywanie wniosków w sprawach o nadanie statusu uchodźcy w Polsce.
Należy zauważyć, że zapełnienie ośrodków i duża rotacja cudzoziemców w ośrodkach dla ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy nie
sprzyja bezpieczeństwu jego mieszkańców ani pracowników. Niezwykle częste są wypadki uszkodzenia mienia na terenie ośrodków.
Jednocześnie istnieje konieczność zapewnienia zamieszkującym ośrodki cudzoziemcom lepszych warunków rekreacji.
W celu poprawy warunków przyjmowania cudzoziemców przebywających w ośrodkach dla osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy
oraz podniesienia standardów w zakresie obsługi cudzoziemców aplikujących o udzielenie ochrony międzynarodowej przewidziano remont i
doposażenie obiektów służących przyjmowaniu, obsłudze oraz zakwaterowaniu osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy.
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Dyrektywa Rady 2003/WE z dn. 27 stycznia 2003r., a także Konwencja o Prawach Dziecka z 1989r. określają standardy minimalne dla
przyjmowania osób ubiegających się o azyl, między innymi potrzebę zapewnienia odpowiedniego dostępu do edukacji dla małoletnich oraz
zapewnienie właściwych warunków ich psychosocjalnego rozwoju. Misje monitorujące UNHCR wykazały konieczność poprawy warunków
socjalno-edukacyjnych w niektórych ośrodkach. W celu sprostania niniejszym potrzebom planuje się zwiększenie możliwości edukacyjnych i
działań ogólnorozwojowych realizowanych w ramach części ośrodków poprzez budowę placów zabaw oraz remont i wyposażenie pomieszczeń
w niezbędny sprzęt kwaterunkowy i edukacyjno-dydaktyczny.
Zgodnie z danymi statystycznymi wśród cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy około połowę stanowią dzieci. W związku z
trudną sytuacja finansową rodziców, dzieci nie posiadają wystarczających pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia sportowego, żeby rozpocząć
edukację szkolną, a niemowlęta często nie mają zaspokojonych podstawowych potrzeb. W związku z powyższym planuje się zakup wyprawek
szkolnych wraz ze strojem sportowym oraz zapewnienie wyprawek i wózków dziecięcych dla niemowląt. Pozwoli to na zmniejszenie
negatywnych skutków przymusowej emigracji z kraju pochodzenia oraz stworzenie jak najlepszych warunków umożliwiających kontynuację
przerwanej nauki.
Cudzoziemcy ubiegający się o nadanie statusu uchodźcy często wskazują na niedostateczny dostęp do kompleksowych informacji dotyczących
ich praw i obowiązków, które byłyby udzielane w sposób kompletny oraz zrozumiały. W związku z powyższym planowane jest przygotowanie
materiałów informacyjnych, które w sposób jasny i rzetelny udzielą nowoprzybyłym cudzoziemcom ubiegającym się o nadanie statusu uchodźcy
niezbędnych dla nich informacji.
Planuje się również dalsze kształcenie personelu obsługującego cudzoziemców wnioskujących o nadanie statusu uchodźcy. Dotyczy to przede
wszystkim podnoszenia kwalifikacji językowych i kwalifikacji dotyczących procedur azylowych, w związku z niedostatecznym przygotowaniem
lingwistycznym i merytorycznym zarówno wśród pracowników prowadzących postępowania w sprawach o nadanie statusu uchodźcy, jak i wśród
pracowników ośrodków dla cudzoziemców czy innych komórek mających styczność z cudzoziemcami ubiegającymi się o nadanie statusu
uchodźcy. Szkolenia językowe odbywać się będą w zakresie najczęściej używanych przez cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu
uchodźcy języków, jak również w zakresie języków najczęściej używanych w opracowaniach naukowych i źródłach informacji na temat krajów
pochodzenia oraz kwestii prawnych, proceduralnych i logistycznych obejmujących zagadnienia ochrony międzynarodowej. Szkolenia
merytoryczne dla pracowników a także personelu ośrodków dla cudzoziemców ubiegających się o status uchodźcy, przeprowadzone będą w
zakresie wybranych problemów napotykanych podczas kontaktów z cudzoziemcami m.in. postępowań, w których uczestniczą osoby cierpiące na
zespół stresu pourazowego, małoletni bez opieki lub inne specyficzne grupy, a także szczególnych problemów prawnych.
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PRAWDOPODOBNI BENEFICJENCI DOTACJI
Prawdopodobni beneficjenci przedmiotowego działania to Urząd do Spraw Cudzoziemców oraz Straż Graniczna.
W

STOSOWNYCH PRZYPADKACH, ODPOWIEDNIE UZASADNIENIE – W ODNIESIENIU DO PROJEKTÓW REALIZOWANYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ
INSTYTUCJĘ ODPOWIEDZIALNĄ, DZIAŁAJĄCĄ W CHARAKTERZE ORGANU WDRAŻAJĄCEGO

Z uwagi na monopol de jure dotyczący prowadzenia ośrodków dla cudzoziemców oraz związany z realizacją specyficznych obowiązków
publicznych dotyczących cudzoziemców ubiegających się o status uchodźcy oraz uznanych uchodźców, w przypadku Urzędu do Spraw
Cudzoziemców oraz Straży Granicznej przewiduje się możliwość zastosowania trybu executing body. W przypadku projektów realizowanych w
ramach procedury executing body jednostką wdrażającą będzie Instytucja Odpowiedzialna, natomiast partnerem i jednocześnie jednostką
realizującą będzie organ administracji publicznej: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców lub Komendant Główny Straży Granicznej.
Monopolistyczny charakter działań prowadzonych przez w/w podmioty wynika m.in. z ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz z ustawy o Straży Granicznej.
OCZEKIWANE WYNIKI (W UJĘCIU ILOŚCIOWYM) I WSKAŹNIKI, JAKIE MAJĄ BYĆ STOSOWANE
PRODUKT – WSKAŹNIK PRODUKTU
REZULTAT

WPŁYW

Liczba wyremontowanych obiektów przeznaczonych do
przyjmowania i obsługi ubiegających się o ochronę
międzynarodową na terenie RP- 1

Rezultatem będzie poprawa standardów
obsługi osób ubiegających się o
o ochronę międzynarodową na terenie
RP w jednym, przystosowanym do tego
celu miejscu.

Zapewnienie odpowiednich warunków
przyjmowania cudzoziemców w Punkcie
Przyjmowania Wniosków od
Cudzoziemców Ubiegających się o
Nadanie Statusu Uchodźcy lub Azyl

Liczba dostosowanych pomieszczeń przeznaczonych do
celów dydaktyczno-oświatowych – 7

Utworzenie miejsca rekreacyjnego dla
dzieci.
Poprawa poziomu świadczeń
realizowanych dla osób ubiegających się
o nadanie statusu uchodźcy.
Wzrost komfortu pobytu dla dzieci oraz
ich prawnych opiekunów.

Realizacja działania w ramach projektu
wpłynie na poprawę warunków
pobytowych, wzbogaci ofertę
zagospodarowania czasu wolnego dla
cudzoziemców ubiegających się o
nadanie statusu uchodźcy.
Ponadto może sprzyjać preintegracji
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Kształtowanie u dzieci pozytywnych
oraz wpływać na pozytywne
cech charakteru, sprawności fizycznej,
postrzeganie Polski
umysłowej oraz pewności siebie.
Zapewnienie możliwości edukacyjnych i
ogólnorozwojowych dla dzieci i
młodzieży.
Lepsza opieka i współpraca z
cudzoziemcami ubiegającymi się o
nadanie statusu uchodźcy.
Liczba osób objętych kursami językowymi około 40 osób.
Liczba języków obcych w zakresie, których przeprowadza
się kursy językowe - około 2-3.
Liczba osób spośród personelu, przeszkolonych w
dziedzinie wybranych aspektów pracy z cudzoziemcami około 50 osób

Liczba cudzoziemskich dzieci objętych wsparciem
materialnym około 1100 dzieci.

Rezultatem tych działań będzie wzrost
umiejętności językowych personelu
zajmującego
się
rozpatrywaniem
wniosków o nadanie statusu uchodźcy.
Rezultatem przeprowadzenia szkoleń w
zakresie procedur uchodźczych, prawa
kulturoznawstwa itp, będzie wzrost
wiedzy i umiejętności przez urzędników
pracujących z cudzoziemcami.

Sprawniejsze porozumiewanie się
pracowników z wnioskodawcami.
Lepszy dostęp do materiałów
pomocniczych, redagowanych w
językach obcych, w tym do materiałów
o krajach pochodzenia wnioskodawców.
Bardziej dostosowane do sytuacji,
sprawniejsze i szybsze radzenie sobie z
wnioskami trudnymi, skomplikowanymi
lub wymagającymi szczególnych
procedur.

Poprawa zakresu przyznawanej pomocy
materialnej dla dzieci uczęszczających
do przedszkoli i szkół, wsparcie dla
rodziców nowonarodzonych dzieci
poprzez przyznanie podstawowego
wyposażenia dla noworodków.

Zakup wyprawek szkolnych może
przełożyć się na większą motywacje
dzieci do nauki w szkole, może
zmniejszyć poczucie odmienności oraz
niższej wartości w stosunku do polskich
uczniów i pomoże uniknąć licznych
sytuacji stresujących. Zakup wyprawek
dla niemowląt przyczyni się do
stworzenia lepszych warunków dla
najmłodszych podopiecznych, co może
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przełożyć się na prawidłowy rozwój i
mniejszą zachorowalność.
Zakup około 2000 pakietów informacyjnych dla
cudzoziemców, które będą wydawane nowoprzybyłym
cudzoziemcom, którzy złożyli wniosek o nadanie statusu
uchodźcy.

Przygotowany kompleksowy pakiet
informacyjny dla nowoprzybyłych
cudzoziemców, którzy złożyli wniosek o
nadanie statusu uchodźcy z zakresu
procedur uchodźczych, pomocy
socjalnej oraz najważniejszych aspektów
związanych z funkcjonowaniem na
terytorium RP.

Udzielone w sposób rzetelny i
przystępny informacje dla
cudzoziemców wpłyną na poprawę
znajomości postępowania o nadanie
statusu uchodźcy oraz innych
dotyczących cudzoziemców przepisów
prawa. Może to również wpłynąć na
poprawę samej procedury uchodźczej
oraz jakości pracy urzędników, którzy
będą współpracować ze świadomym
swoich praw i obowiązków, dobrze
poinformowanym cudzoziemcem.

WIDOCZNOŚĆ FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE
Stosuje się zasady widoczności finansowania ze środków UE właściwe dla Priorytetu 1.
W STOSOWNYCH PRZYPADKACH, KOMPLEMENTARNOŚĆ OPISYWANYCH DZIAŁAŃ ZE ZBLIŻONYMI DZIAŁANIAMI, FINANSOWANYMI W RAMACH
INNYCH INSTRUMENTÓW UE
Dotychczasowe wdrażanie działań na rzecz rozwoju infrastruktury azylowej wspierane było przez środki pomocowe z Funduszu Phare. Należy
podkreślić, że działania wykorzystujące środki pomocowe z Funduszu Phare zostały uzupełnione przez zastosowanie wsparcia finansowego
pozyskanego z Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców na lata 2005-2007.
Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców staje się głównym i w wielu szczegółowych, specyficznych dla tematyki azylowej kwestiach, jedynym
źródłem środków na jej rozwój.
Wyznaczanie celów, w komplementarnych wobec rozwoju infrastruktury azylowej dziedzinach, staje się możliwe dzięki kompatybilnym
mechanizmom pokrewnych funduszy. Należą do nich Europejski Fundusz Granic Zewnętrznych oraz Europejski Fundusz Powrotu Imigrantów,
znajdujące się w przeważającej mierze w dyspozycji Straży Granicznej, jak również Fundusz Integracji Obywateli Państw Trzecich i Europejski
Fundusz Społeczny, znajdujące się głównie w dyspozycji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Warto zaznaczyć, że instytucje
odpowiedzialne za wszystkie z wymienionych funduszy koordynują swoje działania przez funkcjonowanie międzyresortowych zespołów z
którymi konsultowane są zagadnienia dotyczące zagospodarowania środków pozyskanych z funduszy.
Program Roczny Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców na rok 2011
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Projekty w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców III, z którymi Działanie 2 jest komplementarne obejmują:
EFU 2008 – Wyposażenie trzech ośrodków UdSC w place zabaw i boiska, Poprawa warunków zakwaterowania oraz zakup sprzętów i
materiałów do ośrodków własnych UdSC
INFORMACJE FINANSOWE: WARTOŚĆ DZIAŁANIA; WKŁAD UE; WKŁAD PUBLICZNY; WKŁAD PRYWATNY
Wartość działania –388 500,00 EUR
Wkład UE –291 375,00 EUR (75%)
Wkład publiczny – 97 125,00 EUR (25%)
Wkład prywatny – nie dotyczy

3.2 Działania podejmowane w celu realizacji priorytetu 2
3.2.1 Działanie 3: Współpraca i wymiana oraz doskonalenie systemu informacji o krajach pochodzenia
CEL I ZAKRES DZIAŁANIA
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało intensyfikację współpracy praktycznej pomiędzy organem rozpatrującym wnioski o
nadanie statusu uchodźcy w Polsce a jego odpowiednikami w państwach członkowskich. Dotyczy ona szerokiego zakresu zjawisk azylowych, w
tym problemów proceduralnych, wymiany informacji na temat krajów pochodzenia azylantów jak również realizacji zadań wynikających z
porozumień dublińskich. Powyższa współpraca stanowi istotny element ułatwiający realizację zadań krajowych poprzez wzrost wiedzy
i skuteczności działania osób zajmujących się problematyką azylową. Współpraca ta stanowi także realizację polityki Unii Europejskiej
zakładającą postępującą i daleko idącą harmonizację przepisów i praktyk działania poszczególnych europejskich instytucji azylowych.
Rosnąca liczba wniosków o nadanie statusu uchodźcy spowodowała znaczne spowolnienie procedur, m.in. ze względu na utrudnioną możliwość
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weryfikacji wniosków, jeśli chodzi o przesłanki humanitarne przemawiające na korzyść aplikującego cudzoziemca. Zgodnie z działaniami
założonymi w II. Celu operacyjnym Działania, w tym z przedstawicielami innych państw Unii Europejskiej zmierzające do zwiększenia zasobów,
weryfikacji informacji o krajach pochodzenia oraz powiększeniu dostępu do źródeł informacji Priorytetu 2 Programu Wieloletniego, w celu
znaczącego powiększenia zasobów danych, konieczne jest między innymi stałe rozbudowywanie biblioteki o raporty ekspertów, opracowania
tematyczne oraz opracowania odnośnie krajów pochodzenia osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy. Często dochodzi do sytuacji, w
której trudno jest dokonać oceny prawdziwości informacji zawartych we wniosku, bazując jedynie na obecnie dostępnych w Polsce źródłach.
Osobne wyzwanie stanowią potrzeby związane z prowadzeniem postępowań o nadanie statusu uchodźcy. Wykorzystywana do tej pory baza
danych o krajach pochodzenia nie wydaje się zaspokajać potrzeb w dziedzinie weryfikacji informacji stanowiących argumenty wnioskujących o
nadanie statusu uchodźcy.
W celu rozbudowy i poprawy krajowego systemu dotyczącego informacji o krajach pochodzenia oraz utworzenia bazy danych o prowadzonych
postępowaniach w sprawie o nadanie statusu uchodźcy przewidziano odpowiednią rozbudowę biblioteki organu rozpatrującego wnioski o
nadanie statusu uchodźcy w Polsce. Realizacja powyższych celów pozwoli na usprawnienie procesu wydawania decyzji w postępowaniach o
nadanie statusu uchodźcy przez polepszenie ich standardów i szybkości.
Działania dotyczące rozbudowy biblioteki stanowią kontynuację projektu realizowanego w ramach alokacji 2009 oraz 2010 EFU. Stanowią
również bezpośrednią kontynuację projektu zrealizowanego w ramach alokacji 2008, polegającego na rozbudowie systemu Światowid – systemu
informatycznego dotyczącego informacji o krajach pochodzenia, o moduł biblioteczny usprawniający dostęp, wyszukiwanie i przekazywanie
informacji zawartych w zbiorach bibliotecznych.

PRAWDOPODOBNI BENEFICJENCI DOTACJI
Prawdopodobni beneficjenci przedmiotowego działania to Urząd do Spraw Cudzoziemców.
W

STOSOWNYCH PRZYPADKACH, ODPOWIEDNIE UZASADNIENIE – W ODNIESIENIU DO PROJEKTÓW REALIZOWANYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ
INSTYTUCJĘ ODPOWIEDZIALNĄ, DZIAŁAJĄCĄ W CHARAKTERZE ORGANU WDRAŻAJĄCEGO

Z uwagi na monopol de jure dotyczący prowadzenia postępowań o nadanie statusu uchodźcy oraz innych obowiązków związanych z realizacją
specyficznych zadań publicznych dotyczących cudzoziemców ubiegających się o status uchodźcy oraz uznanych uchodźców, w przypadku
Urzędu do Spraw Cudzoziemców przewiduje się możliwość zastosowania trybu executing body.
Monopolistyczny charakter działań prowadzonych przez w/w podmiot wynika m.in. z ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej..

Program Roczny Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców na rok 2011

16

OCZEKIWANE WYNIKI (W UJĘCIU ILOŚCIOWYM) I WSKAŹNIKI, JAKIE MAJĄ BYĆ STOSOWANE
PRODUKT – WSKAŹNIK PRODUKTU
REZULTAT
WPŁYW
Liczba wyposażonych bibliotek o publikacje dotyczące krajów Rezultatem tych działań będzie Minimalizacja błędnie wydawanych
pochodzenia – jedna biblioteka.
poprawa działania krajowej komórki decyzji w oparciu o niewystarczająca
do spraw informacji o krajach ilość posiadanych informacji.
pochodzenia, co będzie miało wpływ
na jakość postępowań o nadanie
statusu uchodźcy w Polsce.
WIDOCZNOŚĆ FINANSOWANIA Z ŚRODKÓW UE
Stosuje się zasady widoczności finansowania ze środków UE właściwe dla Priorytetu 1.
W STOSOWNYCH PRZYPADKACH, KOMPLEMENTARNOŚĆ OPISYWANYCH DZIAŁAŃ ZE ZBLIŻONYMI DZIAŁANIAMI, FINANSOWANYMI W RAMACH
INNYCH INSTRUMENTÓW UE
Realizacja omawianych projektów rozwija i uzupełnia wdrażanie instrumentów prawa krajowego, stosującego rozwiązania prawa
wspólnotowego. Wyznaczanie celów, w komplementarnych wobec rozwoju współpracy i wymiany dziedzinach, a także koordynacja rozwoju
systemów informacji o krajach pochodzenia stają się możliwe dzięki kompatybilnym mechanizmom pokrewnych funduszy. Należą do nich
Europejski Fundusz Granic Zewnętrznych oraz Europejski Fundusz Powrotu Imigrantów, znajdujące się w przeważającej mierze w dyspozycji
Straży Granicznej, jak również Fundusz Integracji Obywateli Państw Trzecich, znajdujący się głównie w dyspozycji Ministerstwa Pracy i
Polityki Społecznej. Warto zaznaczyć, że instytucje odpowiedzialne za wszystkie z wymienionych funduszy koordynują swoje działania przez
funkcjonowanie międzyresortowych zespołów z którymi konsultowane są zagadnienia dotyczące zagospodarowania środków pozyskanych z
funduszy.
Program jest komplementarny z Funduszem Granic Zewnętrznych: Priorytet 4: Wspieranie tworzenia systemów informacyjno-komunikacyjnych
niezbędnych dla wdrożenia wspólnotowych instrumentów prawnych w dziedzinie granic zewnętrznych i wiz.
Cel operacyjny 5: Sprawna obsługa ruchu wizowego oraz spraw cudzoziemców.
Program jest także komplementarny z Europejskim Funduszem Powrotów Imigrantów:
Priorytet 1: Wsparcie dla opracowania strategicznego podejścia do zarządzania powrotami imigrantów przez państwa członkowskie, Działanie 1:
Wspomaganie realizacji programu wspomaganych powrotów dobrowolnych, h/Przygotowanie i aktualizacja informacji dotyczących krajów
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pochodzenia imigrantów;
Priorytet 3: Wsparcie dla konkretnych, innowacyjnych krajowych i międzynarodowych narzędzi zarządzania powrotami, Cel operacyjny:
Zwiększenie współpracy z państwami trzecimi przy identyfikowaniu cudzoziemców oraz wynikające z tego zwiększenie liczby osób
wydalonych, Działanie 2: Wizyty studyjne ekspertów krajowych w krajach pochodzenia nielegalnych migrantów (alokacje 2008 oraz
2009).Projekty realizowane w ramach tego Działania nawiązują do projektów realizowanych w ramach Programu Rocznego 2008 r. (Projekty:
Wizyty studyjne, Rozbudowa biblioteki Wydziału Informacji o Krajach Pochodzenia, Misje badawcze do krajów pochodzenia)
Prawidłowy monitoring oraz przeprowadzanie konsultacji międzyresortowych zapewnia zabezpieczenie przed pokrywaniem się priorytetów
finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców i innych środków Unii Europejskiej. Dodatkową ochroną przed
podwójnym finansowaniem jest obowiązek opisywania i stemplowania dokumentów finansowych wytworzonych w trakcie realizacji projektu.
INFORMACJE FINANSOWE: WARTOŚĆ DZIAŁANIA; WKŁAD WE; WKŁAD PUBLICZNY; WKŁAD PRYWATNY
Wartość działania: 48 875,00 – EUR
Wkład UE: 36.656,25 EUR (75%)
Wkład publiczny: 12.218,75 EUR (25%)
Wkład prywatny – nie dotyczy.

Program Roczny Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców na rok 2011

18

4. Pomoc Techniczna
Zgodnie z art. 16 pkt 1 Decyzji nr 573/2007/WE ze środków pomocy technicznej można
finansować środki przygotowawcze, środki związane z zarządzaniem, monitorowaniem,
oceną, jak również środki informacyjne i kontrolne oraz środki służące wzmocnieniu
zdolności administracyjnych do celów realizacji Funduszu.
System zarządzania i kontroli dla Funduszu Granic Zewnętrznych, Europejskiego Funduszu
Powrotów Imigrantów oraz Europejskiego Funduszu Uchodźców, przewiduje następujący
podział funkcji w ramach ww. Funduszy:
Instytucja Odpowiedzialna – Departament Unii Europejskiej i Współpracy
Międzynarodowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
• Instytucja Certyfikująca – Departament Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów,
• Instytucja Audytu – Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej,
• Instytucja Delegowana – Władza Wdrażająca Programy Europejskie.
Wszystkie ww. instytucje są uprawnione do korzystania ze środków pomocy technicznej,
natomiast wszelkie zamówienia zostaną przeprowadzone zgodnie z ustawą Prawo Zamówień
Publicznych.
•

4.1 Cel oczekiwanej pomocy technicznej
Pomoc techniczna ma za zadanie służyć efektywnemu wdrażaniu Europejskiego Funduszu na
rzecz Uchodźców. Jej celem jest wsparcie funkcjonowania instytucji odpowiedzialnych za
realizację projektów w ramach Funduszu, w szczególności:
•

•

•

•
•

•

Zapewnienie wysoko wykwalifikowanej kadry odpowiedzialnej za realizację
procesów związanych z przygotowaniem, zarządzaniem, monitorowaniem, oceną, jak
również działaniami o charakterze informacyjnym i kontrolnym,
Zapewnienie funkcjonowania i rozwoju systemów informatycznych oraz niezbędnego
zaplecza technicznego służącego sprawnej realizacji procesów związanych z
przygotowaniem, zarządzaniem, monitorowaniem, oceną, jak również działaniami o
charakterze informacyjnym i kontrolnym,
Zapewnienie wsparcia dla procesów związanych z przygotowaniem, wyborem,
wyceną, zarządzaniem i monitoringiem działań (w tym: organizacji i funkcjonowania
komitetów i podkomitetów uczestniczących w realizacji Funduszu, wsparcie działań
związanych z przeprowadzaniem kontroli, audytów i certyfikacji, wsparcie bieżącego
funkcjonowania instytucji zaangażowanych w proces realizacji Funduszu),
Upowszechnienie wiedzy na temat Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców
poprzez działania informacyjne i promocyjne,
Zapewnienie wypełnienia wymagań nałożonych na Instytucję Odpowiedzialną
wskazanych w Artykule 33, a zwłaszcza Art. 33 ust. 2 lit. a – organizowanie
przynajmniej raz w roku działania mającego na celu poinformowanie szerokiego
kręgu odbiorców – począwszy od instytucji publicznych na organizacjach
pozarządowych kończąc, o wdrażaniu środków EFU w ramach programu rocznego.
Działanie będzie realizowane przy udziale zaproszonych mediów publicznych.
Zapewnienie właściwych warunków wdrażania EFU poprzez modernizację i
odpowiednie wyposażenie obiektu Instytucji Odpowiedzialnej.
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4.2 Oczekiwane wyniki (w ujęciu ilościowym)
W ramach prac związanych z przygotowaniem, zarządzaniem, monitorowaniem, oceną,
kontrolą oraz wzmocnieniem zdolności administracyjnych zostaną poniesione wydatki m.in.
na:
Wynagrodzenia,
Wydatki administracyjne związane z zarządzaniem i monitoringiem działań
Szkolenia,
Wyjazdy służbowe,
Usługi (w tym: tłumaczenia, ekspertyzy, bazy danych, itp.),
Kontrole/audyty,
Działania informacyjno-promocyjne (m.in. konferencje w roku 2011 i 2012
informującej o postępach w realizacji i osiągnięciach Programu).
Przewiduje się wykorzystanie całej alokacji dostępnej w ramach Programu Rocznego na rok
2011.
•
•
•
•
•
•
•

Wskaźnik
Liczba pracowników wykonujących zadania związane z zarządzaniem
i kontrolą Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców*
Liczba wizyt monitorujących stan realizacji każdego projektu
Liczba wyjazdów służbowych (np. konferencje NGO, wizyty ad hoc,
wizyty Instytucji Certyfikującej)
Liczba szkoleń dla wnioskodawców/partnerów
Liczba szkoleń dla Beneficjentów/partnerów
Liczba szkoleń dla pracowników wykonujących zadania związane z
zarządzaniem i kontrolą Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców
(szkolenia z zakresu zarządzania finansowego, kontroli,
specjalistyczne szkolenia językowe itp.)
Usługi (tłumaczenia, ekspertyzy, stworzenie strony internetowej oraz
bazy danych itp.)
Wydatki administracyjne
Liczba działań informacyjno – promocyjnych (m.in. druk ulotek i
naklejek, konferencje promocyjne)
•

Szacunkowa
wartość
6
3
15
2
2
20
3

Pracownicy wykonujący obowiązki związane z zarządzaniem i kontrolą EFU będą
wynagradzani proporcjonalnie do zakresu przypisanych im czynności

4.3 Widoczność finansowania ze środków UE
Widoczność finansowania ze środków UE zostanie zapewniona w następujący sposób:
•

Umieszczenie logo Unii Europejskiej oraz informacji na temat pochodzenia środków
na wszystkich materiałach publikowanych w związku z realizacją Programu Rocznego
na rok 2011 (np. formularze aplikacyjne, ogłoszenia, broszury),
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Informowanie wszystkich beneficjentów o współfinansowaniu z Europejskiego
Funduszu na rzecz Uchodźców,
• Zapewnienie umieszczenia logo Unii Europejskiej na zakupionym ze środków
Funduszu sprzęcie/urządzeniach oraz wszystkich produktach powstałych w wyniku
realizacji projektu.
Powyższe pozostaje w zgodzie z postanowieniami Załącznika nr 10 „Wytyczne dotyczące
godła i definicja standardowej kolorystyki” do Decyzji z 19 grudnia 2007 roku z późń. zm.
•

Program Roczny Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców na rok 2011

21

5. Projekt Planu Finansowania

Program Roczny - projekt planu finansowego
Tabela 1 - Tabela zbiorcza
Państwo członkowskie: Rzeczpospolita Polska
Program roczny: 2011
Fundusz: Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców na lata 2008-2013

wszystkie dane w EUR
Działanie 1: Rozwinięcie i poprawa
oferty integracyjnej oraz poradnictwa
zarówno dla osób ubiegających się o
nadanie statusu uchodźcy jak i osób
objętych ochroną międzynarodową

Działanie 2: Infrastruktura i
procedury azylowe

Działanie 3: Współpraca i wymiana
oraz doskonalenie systemu informacji
o krajach pochodzenia
Pomoc techniczna
Inne środki (2)
Ogółem

Oznaczenie
szczególnego
Oznaczenie priorytetu
Priorytetu
(1)

Wkład UE
(a)

Środki
publiczne
(b)

Środki
prywatne
(c)

(d= a+b+c)

% UE
(e=a/d)

Udział w
łącznej
kwocie (d/d
ogółem)

1

2563545,52

341806,07

512709,10

3418060,69

75,00%

85,30%

1

291375,00

97125,00

0,00

388500,00

75,00%

9,70%

2

36656,25
151732,37
0,00
3043309,14

12218,75
0,00
0,00
451149,82

0,00
0,00
0,00
512709,10

48875,00
151732,37
0,00
4007168,06

75,00%
100,00%
0,00%
75,95%

1,22%
3,79%
0,00%
100,00%

Ogółem

(1) W stosownych przypadkach
(2) W stosownych przypadkach, specyficzne środki określone w akcie podstawowym, jak np. Środki nadzwyczajne.
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*Pomoc Techniczna jest finansowana całkowicie z Wkładu UE, co skutkuje podwyższeniem udziału procentowego Wkładu UE w tabeli.

[podpis osoby odpowiedzialnej]
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