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PŘÍLOHA I
Kritéria pro přidělování finančních prostředků na programy v rámci sdíleného řízení
1.

2.

3.
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Dostupné zdroje podle článku 11 se rozdělují mezi členské státy takto:
a)

Každý členský stát obdrží z fondu na začátku programového období pevně
stanovenou částku ve výši 5 000 000 EUR;

b)

Zbývající zdroje podle článku 11 se rozdělují na základě těchto kritérií:

–

30 % pro azyl,

–

30 % pro legální migraci a integraci,

–

40 % pro boj proti nelegální migraci včetně navracení.

V oblasti azylu budou zohledněna následující kritéria, kterým bude přidělena tato
váha:
a)

30 % úměrně počtu osob, které spadají do jedné z následujících kategorií:

–

státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, kterým bylo
přiznáno právní postavení vymezené Ženevskou úmluvou,

–

státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, kteří požívají
některé z forem doplňkové ochrany ve smyslu přepracované směrnice
2011/95/EU1,

–

státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, kteří požívají
dočasné ochrany ve smyslu směrnice 2001/55/ES2;

b)

60 % úměrně počtu státních příslušníků třetích zemí nebo osob bez státní
příslušnosti, kteří podali žádost o mezinárodní ochranu;

c)

10 % úměrně počtu státních příslušníků třetích zemí nebo osob bez státní
příslušnosti, kteří jsou znovuusídlováni či byli znovuusídleni v členském státě.

V oblasti legální migrace a integrace budou zohledněna následující kritéria, kterým
bude přidělena tato váha:
a)

40 % úměrně celkovému počtu oprávněně pobývajících státních příslušníků
třetích zemí v členském státě;

b)

60 % úměrně počtu státních příslušníků třetích zemí, kteří obdrželi první
povolení k pobytu;

c)

Pro účely výpočtu uvedeného v odst. 3 písm. b) se však nezahrnují tyto
kategorie osob:

–

státní příslušníci třetích zemí, jimž bylo vydáno první povolení k pobytu za
účelem práce platné méně než 12 měsíců,

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2011 o normách, které musí
splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli požívat
mezinárodní ochrany, o jednotném statusu pro uprchlíky nebo osoby, které mají nárok na doplňkovou
ochranu, a o obsahu poskytnuté ochrany (Úř. věst. L 337, 20.12.2011, s. 9).
Údaje se zohlední pouze při aktivaci směrnice Rady 2001/55/ES ze dne 20. července 2001 o
minimálních normách pro poskytování dočasné ochrany v případě hromadného přílivu vysídlených
osob a o opatřeních k zajištění rovnováhy mezi členskými státy při vynakládání úsilí v souvislosti s
přijetím těchto osob a s následky z toho plynoucími (Úř. věst. L 212, 7.8.2001, s. 12).
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4.

státní příslušníci třetích zemí, kterým je povolen vstup za účelem studia,
výměnných pobytů žáků, neplacené odborné přípravy nebo dobrovolné služby
v souladu se směrnicí Rady 2004/114/ES3, případně směrnicí (EU) 2016/8014,

–

státní příslušníci třetích zemí, kterým je povolen vstup za účelem vědeckého
výzkumu v souladu se směrnicí Rady 2005/71/ES5, případně směrnicí (EU)
2016/801,

V oblasti boje proti nelegální migraci včetně navracení budou zohledněna následující
kritéria, kterým bude přidělena tato váha:
a)

50 % úměrně počtu státních příslušníků třetích zemí, kteří nesplňují nebo již
nesplňují podmínky pro vstup a pobyt na území členského státu a na které se
vztahuje rozhodnutí o navrácení podle vnitrostátního práva a/nebo práva
Společenství, tj. správní nebo soudní rozhodnutí či akt uvádějící nebo
prohlašující pobyt za nelegální a ukládající povinnost návratu;

b)

50 % úměrně počtu státních příslušníků třetích zemí, kteří v důsledku
správního či soudního rozhodnutí o opuštění území skutečně území členského
státu, ať již dobrovolně nebo nuceně, opustili.

5.

Referenčními hodnotami pro účely počátečního přídělu jsou nejaktuálnější roční
statistické údaje předložené Komisí (Eurostatem) za předchozí tři kalendářní roky na
základě údajů poskytnutých členskými státy ke dni použitelnosti tohoto nařízení
v souladu s právem Unie. Referenčními hodnotami pro účely přezkumu v polovině
období jsou nejaktuálnější roční statistické údaje předložené Komisí (Eurostatem) za
předchozí tři kalendářní roky, jež budou dostupné v okamžiku přezkumu v polovině
období v roce 2024 na základě údajů poskytnutých členskými státy v souladu
s právem Unie. Pokud členské státy nesdělí Komisi (Eurostatu) dotyčné statistické
údaje, poskytnou co nejdříve prozatímní údaje.

6.

Před přijetím těchto údajů za referenční hodnoty vyhodnotí Komise (Eurostat)
kvalitu, srovnatelnost a úplnost těchto statistických informací v souladu s běžnými
operačními postupy. Na žádost Komise (Eurostatu) jí členské státy k tomuto účelu
poskytnou všechny nezbytné informace.
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–

Směrnice Rady 2004/114/ES ze dne 13. prosince 2004 o podmínkách přijímání státních příslušníků
třetích zemí za účelem studia, výměnných pobytů žáků, neplacené odborné přípravy nebo dobrovolné
služby (Úř. věst. L 375, 23.12.2004, s. 12).
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/801 ze dne 11. května 2016 o podmínkách vstupu
a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, stáže, dobrovolnické služby,
programů výměnných pobytů žáků či vzdělávacích projektů a činnosti au-pair (Úř. věst. L 132,
21.5.2016, s. 21).
Směrnice Rady 2005/71/ES ze dne 12. října 2005 o zvláštním postupu pro přijímání státních příslušníků
třetích zemí pro účely vědeckého výzkumu (Úř. věst. L 289, 3.11.2005, s. 15).
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PŘÍLOHA II
Prováděcí opatření
1.

2.

3.

CS

Fond přispěje ke specifickému cíli stanovenému v čl. 3 odst. 2 písm. a) tím, že se
zaměří na následující prováděcí opatření:
a)

zajištění jednotného uplatňování acquis Unie a priorit týkajících se společného
evropského azylového systému;

b)

v případě potřeby podpora kapacity azylových systémů členských států
v oblasti infrastruktury a služeb;

c)

posílení solidarity a sdílení odpovědnosti mezi členskými státy, především vůči
těm státům, které jsou migračními toky zasaženy nejvíce, jakož i poskytování
podpory členským státům, které přispívají k úsilí v oblasti solidarity;

d)

posílení solidarity a spolupráce se třetími zeměmi zasaženými migračními
toky, mimo jiné prostřednictvím znovuusídlování a jiných legálních cest
k ochraně v Unii, jakož i partnerství a spolupráce s třetími zeměmi za účelem
řízení migrace.

Fond přispěje ke specifickému cíli stanovenému v čl. 3 odst. 2 písm. b) tím, že se
zaměří na následující prováděcí opatření:
a)

podpora rozvoje a provádění politik k podpoře legální migrace a provádění
acquis Unie v oblasti legální migrace;

b)

podpora včasných integračních opatření pro sociální a hospodářské začlenění
státních příslušníků třetích zemí, příprava jejich aktivního zapojení do
přijímající společnosti a jejich přijetí touto společností, zejména za účasti
místních nebo regionálních orgánů a organizací občanské společnosti.

Fond přispěje ke specifickému cíli stanovenému v čl. 3 odst. 2 písm. c) tím, že se
zaměří na následující prováděcí opatření:
a)

zajištění jednotného uplatňování acquis Unie a politických priorit týkajících se
infrastruktury, postupů a služeb;

b)

podpora integrovaného a koordinovaného přístupu k řízení navracení na úrovni
Unie a členských států, rozvoj kapacit pro účinné a udržitelné navracení a
omezování faktorů motivujících k nelegální migraci;

c)

podpora asistovaného dobrovolného návratu a opětovného začlenění;

d)

posilování spolupráce se třetími zeměmi a jejich kapacit provádět dohody o
zpětném přebírání osob a další ujednání a umožňovat udržitelné navracení.
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PŘÍLOHA III
Rozsah podpory
1.

2.

3.

CS

V rámci politického cíle podle čl. 3 odst. 1 fond podpoří zejména:
a)

vypracování a rozvoj vnitrostátních strategií v oblasti azylu, legální migrace,
integrace, navracení a nelegální migrace;

b)

vytváření administrativních struktur, systémů a nástrojů a odborná příprava
pracovníků, včetně místních orgánů a dalších příslušných zúčastněných stran;

c)

rozvoj, monitorování a hodnocení politik a postupů včetně shromažďování a
výměny informací a údajů, vývoje a používání společných statistických
nástrojů, metod a ukazatelů měření pokroku a hodnocení vývoje politik;

d)

výměny informací, osvědčených postupů a strategií, vzájemné učení, studie a
výzkum, rozvoj a provádění společných akcí a operací a zřizování
nadnárodních sítí spolupráce;

e)

asistenční a podpůrné služby v souladu se statusem a potřebami dotčené osoby,
zejména u zranitelných skupin;

f)

akce zaměřené na zvýšení povědomí o politikách v oblasti azylu, integrace,
legální migrace a navracení mezi zúčastněnými stranami a širokou veřejností.

V rámci specifického cíle podle čl. 3 odst. 2 písm. a) fond podpoří zejména
následující akce:
a)

poskytování materiální pomoci včetně pomoci na hranicích;

b)

provádění azylových řízení;

c)

identifikace žadatelů se zvláštními potřebami v procesní oblasti nebo v oblasti
přijímání;

d)

zřizování nebo zlepšování ubytovacích zařízení pro účely přijetí včetně
možného společného využívání těchto zařízení více členskými státy;

e)

posilování kapacity členských států shromažďovat, analyzovat a šířit informace
o zemi původu;

f)

akce související s realizací postupů provádění rámce Unie pro znovuusídlování
[a přijímání osob z humanitárních důvodů] nebo vnitrostátních programů pro
znovuusídlování, které jsou v souladu s rámcem Unie pro znovuusídlování;

g)

přemístění osob požívajících mezinárodní ochrany;

h)

posilování kapacit třetích zemí lépe chránit osoby, které potřebují ochranu;

i)

zavádění, rozvoj a vylepšování účinných alternativ k zajištění, zejména pokud
jde o nezletilé osoby bez doprovodu a o rodiny.

V rámci specifického cíle podle čl. 3 odst. 2 písm. b) fond podpoří zejména:
a)

informační balíčky a kampaně zaměřené na zvyšování povědomí o způsobech
legální migrace do Unie včetně o acquis Unie v oblasti legální migrace;

b)

rozvoj programů mobility do Unie, jako jsou například programy cirkulační či
dočasné migrace včetně odborné přípravy zaměřené na zvýšení
zaměstnatelnosti;
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c)

spolupráci mezi třetími zeměmi a pracovními agenturami, úřady práce a
imigračními úřady členských států;

d)

posuzování dovedností a kvalifikací získaných ve třetí zemi, jakož i jejich
transparentnosti a slučitelnosti s dovednostmi a kvalifikacemi v daném
členském státě;

e)

pomoc v souvislosti se žádostmi o sloučení rodiny ve smyslu směrnice Rady
2003/86/ES6;

f)

pomoc v souvislosti se změnou statusu státních příslušníků třetích zemí, kteří
již legálně pobývají v některém z členských států, zejména pokud jde o získání
statusu oprávněného pobytu stanoveného na úrovni Unie;

g)

včasná integrační opatření, jako je podpora přizpůsobená na míru potřebám
státních příslušníků třetích zemí a integrační programy zaměřené na
vzdělávání, jazykovou výuku a další vzdělávání, například kurzy zaměřené na
občanskou orientaci, a profesní poradenství;

h)

akce podporující jednak rovnost při poskytování veřejných a soukromých
služeb státním příslušníkům třetích zemí, včetně přizpůsobení těchto služeb
potřebám cílové skupiny, jednak rovný přístup státních příslušníků třetích zemí
k těmto službám;

i)

integrovanou spolupráci mezi vládními a nevládními subjekty, a to i
prostřednictvím koordinovaných středisek poskytujících podporu při integraci,
jako jsou například jednotná kontaktní místa;

j)

akce umožňující a podporující uvádění státních příslušníků třetích zemí do
přijímající společnosti a jejich aktivní zapojení do ní a akce podporující přijetí
ze strany přijímající společnosti;

k)

podporu výměn a dialogu mezi státními příslušníky třetích zemí, přijímající
společností a veřejnými orgány, a to i prostřednictvím konzultací se státními
příslušníky třetích zemí a mezikulturního a mezináboženského dialogu.

V rámci specifického cíle podle čl. 3 odst. 2 písm. c) fond podpoří zejména:
a)

infrastrukturu pro účely přijetí nebo zajištění včetně možnosti společného
využívání těchto zařízení více členskými státy;

b)

zavádění, rozvoj a vylepšování účinných alternativních opatření k zajištění,
zejména pokud jde o nezletilé osoby bez doprovodu a o rodiny;

c)

zavádění a posilování nezávislých a účinných systémů pro sledování nuceného
navracení podle čl. 8 odst. 6 směrnice 2008/115/ES7;

d)

boj proti faktorům motivujícím k nelegální migraci včetně zaměstnávání
nelegálních migrantů, a to formou účinných a odpovídajících kontrol
založených na posouzení rizik, odborné přípravy pracovníků, vytváření- a
zavádění mechanismů, pomocí nichž mohou nelegální migranti požadovat
doplatky a podávat stížnosti na své zaměstnavatele, či informačních a

Směrnice Rady 2003/86/ES ze dne 22. září 2003 o právu na sloučení rodiny (Úř. věst. L 251, 3.10.2003,
s. 12).
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES ze dne 16. prosince 2008 o společných normách
a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích
zemí (Úř. věst. L 348, 24.12.2008, s. 98).
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osvětových- kampaní, jejichž cílem je informovat zaměstnavatele a nelegální
migranty o jejich právech a povinnostech podle směrnice 2009/52/ES8;
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e)

přípravu návratu včetně opatření vedoucích k vydávání rozhodnutí o navrácení,
zjišťování totožnosti státních příslušníků třetích zemí, vydávání cestovních
dokladů a vyhledávání rodinných příslušníků;

f)

spolupráci s konzulárními a imigračními úřady nebo jinými příslušnými orgány
a úřady třetích zemí za účelem získání cestovních dokladů, usnadnění návratu a
zajištění zpětného převzetí, mimo jiné prostřednictvím vysílání styčných
důstojníků ze třetích- zemí;

g)

pomoc při návratu, zejména asistovaný dobrovolný návrat a informace o
programech asistovaného dobrovolného návratu;

h)

operace vyhoštění, včetně souvisejících opatření, v souladu se standardy
stanovenými v právu Unie, s výjimkou donucovacího vybavení;

i)

opatření na podporu trvalého návratu a opětovného začlenění vracejících se
osob;

j)

zařízení a služby ve třetích zemích zajišťující v souladu s mezinárodními
normami vhodné dočasné ubytování a přijetí po příjezdu, a to i pro nezletilé
osoby bez doprovodu a další zranitelné skupiny;

k)

spolupráci se třetími zeměmi v oblasti boje proti nelegální migraci a v oblasti
účinného navracení a zpětného přebírání, a to i v rámci provádění dohod o
zpětném přebírání osob a jiných ujednání;

l)

opatření zaměřená na zvyšování povědomí o vhodných dovolených způsobech
přistěhovalectví a rizicích nedovoleného přistěhovalectví;

m)

podporu třetích zemí a akce ve třetích zemích týkající se například
infrastruktury, vybavení a dalších opatření, pokud přispívají k posílení účinné
spolupráce mezi třetími zeměmi a Unií a jejími členskými státy v oblasti
navracení a zpětného přebírání.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/52/ES ze dne 18. června 2009 o minimálních normách
pro sankce a opatření vůči zaměstnavatelům neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí
(Úř. věst. L 168, 30.6.2009, s. 24).
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PŘÍLOHA IV
Akce způsobilé k vyšší míře spolufinancování v souladu s čl. 12 odst. 2 a čl. 13 odst. 7

CS

–

Integrační opatření prováděná místními a regionálními orgány a organizacemi
občanské společnosti,

–

akce zaměřené na rozvoj a provádění účinných alternativ k zajištění osob,

–

programy asistovaného dobrovolného návratu a opětovného začlenění a související
činnosti;

–

opatření zaměřená na zranitelné osoby a žadatele o mezinárodní ochranu se
zvláštními potřebami v oblasti přijímání a/nebo procesními potřebami, včetně
opatření, jež zajistí účinnou ochranu migrujících dětí, zejména dětí bez doprovodu.
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PŘÍLOHA V
Hlavní ukazatele výkonnosti podle čl. 28 odst. 1
Specifický cíl 1: Posílení a rozvoj všech aspektů společného evropského azylového systému
včetně jeho vnějšího rozměru:
1.

počet osob znovuusídlených s podporou fondu;

2.

počet osob v přijímacím systému ve srovnání s počtem žadatelů o azyl;

3.

konvergence míry uznaných žádostí v případě žadatelů o azyl ze stejné země.

Specifický cíl 2: Podpora legální migrace do členských států včetně přispění k integraci
státních příslušníků třetích zemí:
1.

počet osob, které se účastnily opatření před odjezdem podporovaných z fondu;

2.

počet osob, které se účastnily integračních opatření podporovaných z fondu a které
uvedly, že tato opatření napomohla jejich včasné integraci, v porovnání s celkovým
počtem osob, které se účastnily integračních opatření podporovaných z fondu.

Specifický cíl 3: Přispění k boji proti nelegální migraci a zajištění účinného navracení a
zpětného přebírání osob ve třetích zemích:

CS

1.

počet osob navrácených na základě příkazu k opuštění země v porovnání s počtem
státních příslušníků třetích zemí, kterým bylo nařízeno opustit dané území;

2.

počet navrácených osob, které před návratem nebo po návratu obdržely pomoc pro
účely opětovného začlenění spolufinancovanou z fondu, v porovnání s celkovým
počtem návratů podporovaných z fondu.
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PŘÍLOHA VI
Typy intervence
TABULKA 1: KÓDY PRO DIMENZI OBLASTI INTERVENCE
Společný evropský azylový systém

I.
001

Podmínky přijímání

002

Azylové řízení

003

Provádění acquis Unie

004

Migrující děti

005

Osoby se zvláštními potřebami v oblasti přijímání a procesními potřebami

006

Znovuusídlování

007

Solidární úsilí mezi členskými státy

008

Operační podpora
II.

CS

Legální migrace a integrace

001

Rozvoj integračních strategií

002

Oběti obchodování s lidmi

003

Integrační opatření – informace a orientace, jednotná kontaktní místa

004

Integrační opatření – jazyková výuka

005

Integrační opatření – občanská orientace a jiné vzdělávání

006

Integrační opatření – uvedení a zapojení do hostitelské společnosti a výměny s ní

007

Integrační opatření – základní potřeby

008

Opatření před odjezdem

009

Programy mobility
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010

Získání statusu oprávněného pobytu
III.

Navracení

001

Alternativy k zajištění osob

002

Podmínky přijímání či zajištění

003

Řízení o navrácení

004

Asistovaný dobrovolný návrat

005

Pomoc pro účely opětovného začlenění

006

Operace vyhoštění/navrácení

007

Systém pro sledování nuceného navracení

008

Zranitelné osoby / nezletilé osoby bez doprovodu

009

Opatření zaměřená na faktory motivující k nelegální migraci

010

Operační podpora
IV.

Technická pomoc

001

Informace a komunikace

002

Příprava, provádění, monitorování a kontrola

003

Hodnocení a studie, sběr údajů

004

Budování kapacit

TABULKA 2: KÓDY PRO DIMENZI TYPU AKCE

CS

001

Rozvoj vnitrostátních strategií

002

Budování kapacit

003

Vzdělávání a odborná příprava státních příslušníků třetích zemí

10

CS

004

Rozvoj statistických nástrojů, metod a ukazatelů

005

Výměna informací a osvědčených postupů

006

Společné akce a operace (mezi členskými státy)

007

Kampaně a informace

008

Výměna a vysílání odborníků

009

Studie, pilotní projekty, posouzení rizik

010

Přípravné, monitorovací, administrativní a technické činnosti

011

Poskytování asistenčních a podpůrných služeb státním příslušníkům třetích zemí

012

Infrastruktura

013

Vybavení

TABULKA 3: KÓDY PRO DIMENZI ZPŮSOBŮ PROVÁDĚNÍ

CS

001

Specifická akce

002

Mimořádná pomoc

003

Spolupráce se třetími zeměmi

004

Akce ve třetích zemích

005

Akce uvedené v příloze IV
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PŘÍLOHA VII
Akce způsobilé k operační podpoře
V rámci specifického cíle posílení a rozvoje všech aspektů společného evropského azylového
systému včetně jeho vnějšího rozměru a specifického cíle přispění k boji proti nelegální
migraci a zajištění účinného navracení a zpětného přebírání osob ve třetích zemích operační
podpora zahrnuje:
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–

náklady na zaměstnance,

–

náklady na služby, jako je například údržba či výměna vybavení,

–

náklady na služby, jako je například údržba a oprava infrastruktury.
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PŘÍLOHA VIII
Ukazatele výstupů a výsledků uvedené v čl. 28 odst. 3
Specifický cíl 1: Posílení a rozvoj všech aspektů společného evropského azylového systému
včetně jeho vnějšího rozměru:
1.

Počet osob náležejících do cílových skupin, kterým byla poskytnuta pomoc
s podporou fondu:
a)

počet osob náležejících do cílových skupin, kterým byly poskytnuty informace
a pomoc po celou dobu azylového řízení;

b)

počet osob náležejících do cílových skupin, kterým byla poskytnuta právní
pomoc a právní zastoupení;

c)

počet zranitelných osob, obětí obchodování s lidmi a nezletilých osob bez
doprovodu, kterým byla poskytnuta specifická pomoc.

2.

Kapacita (počet míst) v nových ubytovacích zařízeních pro účely přijetí zřízených
v souladu se společnými požadavky, pokud jde o podmínky přijímání, stanovenými
v acquis Unie, a ve stávajících ubytovacích zařízeních pro účely přijetí
modernizovaných v souladu se stejnými požadavky v rámci projektů podporovaných
z fondu a jejich procentní podíl na celkové kapacitě ubytovacích zařízení pro účely
přijetí;

3.

Počet míst přizpůsobených pro nezletilé osoby bez doprovodu podporovaných
z fondu v porovnání s celkovým počtem míst přizpůsobených pro nezletilé osoby bez
doprovodu.

4.

Počet osob, které s pomocí fondu absolvovaly odbornou přípravu v azylových
otázkách, a tento počet jako procentní podíl z celkového počtu zaměstnanců
proškolených v této oblasti.

5.

Počet žadatelů o mezinárodní ochranu přemístěných z jednoho členského státu do
druhého s podporou fondu.

6.

Počet osob znovuusídlených s podporou fondu.

Specifický cíl 2: Podpora legální migrace do členských států včetně přispění k integraci
státních příslušníků třetích zemí:
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1.

Počet osob, které se účastnily opatření před odjezdem podporovaných z fondu.

2.

Počet místních a regionálních orgánů, které zavedly integrační opatření s podporou
fondu.

3.

Počet osob, které se účastnily opatření podporovaných z fondu a zaměřených na:
a)

vzdělávání a odbornou přípravu;

b)

integrace na trhu práce;

c)

přístup k základním službám a

d)

aktivní účast a sociální začleňování.
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4.

Počet osob, které se účastnily integračních opatření podporovaných z fondu a které
uvedly, že tato opatření napomohla jejich včasné integraci, v porovnání s celkovým
počtem osob, které se účastnily integračních opatření podporovaných z fondu.

Specifický cíl 3: Přispění k boji proti nelegální migraci a zajištění účinného navracení a
zpětného přebírání osob ve třetích zemích:
1.

Počet míst v zajišťovacích zařízeních vytvořených/zrenovovaných s podporou fondu
v porovnání s celkovým počtem vytvořených/zrenovovaných míst v zajišťovacích
zařízeních.

2.

Počet osob, které s podporou fondu absolvovaly odbornou přípravu v otázkách
navracení.

3.

Počet navrácených osob, jejichž návrat byl spolufinancován fondem, v porovnání
s celkovým počtem osob navrácených na základě příkazu k opuštění země:

4.
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a)

osoby, které se navrátily dobrovolně;

b)

osoby, které byly vyhoštěny.

Počet navrácených osob, které před návratem nebo po návratu obdržely pomoc pro
účely opětovného začlenění spolufinancovanou z fondu, v porovnání s celkovým
počtem návratů podporovaných z fondu.
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