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KOMISIA

V Štrasburgu 12. 6. 2018
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ANNEXES 1 to 8

PRÍLOHY
k
NARIADENIU EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,
ktorým sa zriaďuje Fond pre azyl a migráciu
{SWD(2018) 347} - {SWD(2018) 348} - {SEC(2018) 315}
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PRÍLOHA I
Kritériá na prideľovanie finančných prostriedkov na programy implementované
v rámci zdieľaného riadenia
1.

2.

3.
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Dostupné zdroje uvedené v článku 11 sa medzi členské štáty rozdelia takto:
a)

Výlučne na začiatku programového obdobia dostane každý členský štát z fondu
pevnú sumu 5 000 000 EUR;

b)

Zvyšné zdroje uvedených v článku 11 sa rozdelia na základe týchto kritérií:

–

30 % na azyl,

–

30 % na legálnu migráciu a integráciu,

–

40 % na boj proti neregulárnej migrácii vrátane návratov.

V oblasti azylu sa zohľadnia tieto kritériá, ktoré budú vážené takto:
a)

30 % v pomere k počtu osôb, ktoré patria do jednej z týchto kategórií:

–

akýkoľvek štátny príslušník tretej krajiny alebo osoba bez štátnej príslušnosti,
ktorým bolo udelené postavenie vymedzené Ženevským dohovorom,

–

akýkoľvek štátny príslušník tretej krajiny alebo osoba bez štátnej príslušnosti,
ktorým sa poskytla forma doplnkovej ochrany v zmysle prepracovanej
smernice 2011/95/EÚ1,

–

akýkoľvek štátny príslušník tretej krajiny alebo osoba bez štátnej príslušnosti,
ktorým sa poskytla dočasná ochrana v zmysle prepracovanej smernice
2001/55/ES2;

b)

60 % v pomere k počtu štátnych príslušníkov tretích krajín alebo osôb bez
štátnej príslušnosti, ktorí požiadali o medzinárodnú ochranu;

c)

10 % v pomere k počtu štátnych príslušníkov tretích krajín alebo osôb bez
štátnej príslušnosti, ktorí sú alebo boli presídlení v členskom štáte.

Zohľadnia sa nasledujúce kritériá v oblasti legálnej migrácie a integrácie, ktoré budú
vážené takto:
a)

40 % v pomere k celkovému počtu štátnych príslušníkov tretích krajín
s oprávneným pobytom v členskom štáte;

b)

60 % v pomere k počtu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí získali prvé
povolenie na pobyt;

c)

na účely výpočtu uvedeného v odseku 3 písm. b) sa však nezahŕňajú tieto
kategórie osôb:

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/95/EÚ z 13. decembra 2011 o normách pre oprávnenie
štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva mať postavenie medzinárodnej
ochrany, o jednotnom postavení utečencov alebo osôb oprávnených na doplnkovú ochranu a o obsahu
poskytovanej ochrany (Ú. v. EÚ L 337, 20.12.2011, s. 9 – 26).
Údaje, ktoré sa majú zohľadniť iba v prípade aktivácie smernice Rady 2001/55/ES z 20. júla 2001
o minimálnych štandardoch na poskytovanie dočasnej ochrany v prípade hromadného prílevu
vysídlených osôb a o opatreniach na podporu rovnováhy úsilia medzi členskými štátmi pri prijímaní
takýchto osôb a znášaní z toho vyplývajúcich dôsledkov (Ú. v. ES L 212, 7.8.2001, s. 12 – 23).
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4.

štátni príslušníci tretích krajín, ktorým je vydané prvé povolenie na pobyt
súvisiace s prácou platné menej ako 12 mesiacov,

–

štátni príslušníci tretích krajín, ktorým bol povolený vstup na účely štúdia,
výmen žiakov, neplateného odborného vzdelávania alebo dobrovoľnej služby
v súlade so smernicou Rady 2004/114/ES3 alebo prípadne s ustanoveniami
smernice (EÚ) 2016/8014,

–

štátni príslušníci tretích krajín, ktorým bol povolený vstup na účely vedeckého
výskumu v súlade so smernicou Rady 2005/71/ES5 alebo prípadne
s ustanoveniami smernice (EÚ) 2016/801.

Zohľadnia sa nasledujúce kritériá v oblasti boja proti neregulárnej migrácii vrátane
návratov, ktoré budú vážené takto:
a)

50 % v pomere k počtu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí nespĺňajú
alebo prestali spĺňať podmienky na vstup a pobyt na území členského štátu a na
ktorých sa vzťahuje rozhodnutie o návrate podľa vnútroštátneho práva a/alebo
práva Spoločenstva, t. j. správne alebo súdne rozhodnutie alebo akt, ktorým sa
konštatuje alebo vyhlasuje neoprávnenosť pobytu a ukladá sa povinnosť
návratu;

b)

50 % v pomere k počtu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí po vydaní
správneho alebo súdneho príkazu na odchod skutočne opustili územie
členského štátu, či už dobrovoľne alebo na základe donútenia.

5.

Pre prvotné pridelenie sa ako referenčné údaje použijú najaktuálnejšie ročné
štatistické údaje vygenerované Komisiou (Eurostatom) za predchádzajúce tri
kalendárne roky na základe údajov, ktoré poskytli členské štáty ku dňu začatia
uplatňovania tohto nariadenia v súlade s právom Únie. Na účely preskúmania
v polovici obdobia sa ako referenčné údaje použijú najaktuálnejšie štatistické údaje
vygenerované Komisiou (Eurostatom) za predchádzajúce tri kalendárne roky
dostupné v čase preskúmania v polovici obdobia v roku 2024 na základe údajov,
ktoré poskytli členské štáty v súlade s právom Únie. Keď členské štáty neposkytli
Komisii (Eurostatu) príslušné štatistiky, musia čo najskôr poskytnúť predbežné
údaje.

6.

Predtým ako Komisia (Eurostat) prijme tieto údaje ako referenčné číselné údaje,
vyhodnotí v súlade s bežnými prevádzkovými postupmi kvalitu, porovnateľnosť
a úplnosť štatistických informácií. Na žiadosť Komisie (Eurostatu) jej členské štáty
v tejto súvislosti poskytnú všetky potrebné informácie.
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–

Smernica Rady 2004/114/ES z 13. decembra 2004 o podmienkach prijatia štátnych príslušníkov tretích
krajín na účely štúdia, výmen žiakov, neplateného odborného vzdelávania alebo dobrovoľnej služby
(Ú. v. EÚ L 375, 23.12.2004, s. 12 – 18).
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/801 z 11. mája 2016 o podmienkach vstupu
a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely výskumu, štúdia, odborného vzdelávania,
dobrovoľníckej služby, výmenných programov žiakov alebo vzdelávacích projektov a činnosti aupair
(Ú. v. EÚ L 132, 21.5.2016, s. 21 – 57).
Smernica Rady 2005/71/ES z 12. októbra 2005 o osobitnom postupe prijímania štátnych príslušníkov
tretích krajín na účely vedeckého výskumu (Ú. v. ES L 289, 3.11.2005, s. 15 – 22).
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PRÍLOHA II
Vykonávacie opatrenia
1.

2.

3.

SK

Fond prispeje k špecifickému cieľu stanovenému v článku 3 ods. 2 písm. a) tak, že sa
zameriava na tieto vykonávacie opatrenia:
a)

zabezpečenie jednotného uplatňovania acquis Únie a priorít týkajúcich sa
spoločného európskeho azylového systému;

b)

podpora kapacity azylových systémov členských štátov, pokiaľ ide
o infraštruktúry, prípadne služby;

c)

zvýšenie solidarity a rozdelenia zodpovednosti medzi členskými štátmi, najmä
smerom k tým členským štátom, ktoré sú najviac postihnuté migračnými
tokmi, ako aj poskytnutie podpory členským štátom prispievajúcej k úsiliu
o solidaritu;

d)

zvýšenie solidarity a spolupráce s tretími krajinami postihnutými migračnými
tokmi, a to aj prostredníctvom presídľovania a iných legálnych ciest k ochrane
v Únii, ako aj partnerstva a spolupráce s tretími krajinami na účely riadenia
migrácie.

Fond prispeje k špecifickému cieľu stanovenému v článku 3 ods. 2 písm. b) tak, že sa
zameriava na tieto vykonávacie opatrenia:
a)

podpora rozvoja a implementácie politík presadzujúcich legálnu migráciu
a implementácie acquis Únie v oblasti legálnej migrácie;

b)

podpora včasných integračných opatrení na sociálne a hospodárske začlenenie
štátnych príslušníkov tretích krajín, príprava ich aktívnej účasti v prijímajúcej
spoločnosti a ich akceptácia takejto spoločnosti, najmä so zapojením miestnych
alebo regionálnych orgánov a organizácii občianskej spoločnosti.

Fond prispeje k špecifickému cieľu stanovenému v článku 3 ods. 2 písm. c) tak, že sa
zameriava na tieto vykonávacie opatrenia
a)

zabezpečenie jednotného uplatňovania acquis Únie a politických priorít
týkajúcich sa infraštruktúry, postupov a služieb;

b)

podpora integrovaného a koordinovaného prístupu k riadeniu návratu na úrovni
Únie a členských štátov, k rozvoju kapacít pre účinný a udržateľný návrat
a zníženie stimulov pre neregulárnu migráciu;

c)

podpora asistovaného dobrovoľného návratu a reintegrácie;

d)

posilnenie spolupráce s tretími krajinami a ich kapacít na implementáciu dohôd
o readmisii a iných opatrení a na umožnenie udržateľného návratu.
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PRÍLOHA III
Rozsah podpory
1.

2.

SK

V rámci politického cieľa uvedeného v článku 3 ods. 1 fond podporí najmä:
a)

stanovenie a rozvoj národných stratégií v oblasti azylu, legálnej migrácie,
integrácie, návratu a neregulárnej migrácie;

b)

tvorbu administratívnych štruktúr, systémov, nástrojov a odbornej prípravy pre
zamestnancov
vrátane
miestnych
orgánov
a iných
príslušných
zainteresovaných strán;

c)

vývoj, monitorovanie a hodnotenie politík a postupov vrátane zberu a výmeny
informácií a údajov, vývoj a uplatňovanie spoločných štatistických nástrojov,
metód a ukazovateľov pre meranie pokroku a posúdenie politického vývoja;

d)

výmeny informácií, najlepšie postupy a stratégie, vzájomné učenie, štúdie
a výskum, vývoj a implementácia jednotných akcií a operácií a stanovenie sietí
nadnárodnej spolupráce;

e)

služby pomoci a podpory v súlade s postavením a potrebami dotknutej osoby,
najmä zraniteľných skupín;

f)

akcie zamerané na zvýšenie informovanosti o politikách v oblasti azylu,
integrácie, legálnej migrácie a návratu medzi zainteresovanými stranami
a širokou verejnosťou.

V rámci špecifického cieľa uvedeného v článku 3 ods. 2 písm. a) fond podporí najmä
tieto akcie:
a)

poskytnutie materiálnej pomoci vrátane pomoci na hranici;

b)

vedenie konaní o azyle;

c)

identifikáciu žiadateľov s osobitnými procesnými potrebami alebo osobitnými
potrebami pri prijímaní;

d)

zriadenie alebo zlepšenie prijímacej ubytovacej infraštruktúry vrátane možného
spoločného využívania takýchto zariadení viac ako jedným členským štátom;

e)

posilnenie schopnosti členských štátov zbierať, analyzovať a šíriť informácie
o krajine pôvodu;

f)

akcie týkajúce sa vykonávania postupov na implementáciu rámca Únie pre
presídľovanie [a prijímanie osôb z humanitárnych dôvodov] alebo národných
systémov presídľovania, ktoré sú kompatibilné s rámcom Únie pre
presídľovanie;

g)

odovzdanie osôb, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana;

h)

zvyšovanie kapacít tretích krajín na zlepšenie ochrany osôb, ktoré potrebujú
ochranu;

i)

stanovenie, vývoj a zlepšovanie účinných alternatív k zaisteniu, najmä vo
vzťahu k maloletým osobám bez sprievodu a rodinám.
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V rámci špecifického cieľa uvedeného v článku 3 ods. 2 písm. b) fond podporí
najmä:
a)

informačné balíky a kampane na zvyšovanie informovanosti o legálnych
migračných kanáloch do Únie vrátane o acquis Únie v oblasti legálnej
migrácie;

b)

rozvoj systémov mobility do Únie, napríklad systémy okružnej a dočasnej
migrácie vrátane odbornej prípravy na zvýšenie zamestnateľnosti;

c)

spoluprácu medzi tretími krajinami a náborovými agentúrami, službami
zamestnanosti a imigračnými službami členských štátov;

d)

posúdenie zručností a kvalifikácií nadobudnutých v tretej krajine, ako aj ich
transparentnosť a kompatibilita so zručnosťami a kvalifikáciami členského
štátu;

e)

pomoc v kontexte žiadostí o zlúčenie rodiny v zmysle smernice Rady
2003/86/ES6;

f)

pomoc vo vzťahu k zmene postavenia štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí
už majú oprávnený pobyt v členskom štáte, najmä v súvislosti so získaním
štatútu oprávneného pobytu vymedzeného na úrovni Únie;

g)

včasné integračné opatrenia, napríklad na mieru upravená podpora v súlade
s potrebami štátnych príslušníkov tretích krajín a integračné programy
zamerané na vzdelávanie, jazyk a inú odbornú prípravu, ako sú kurzy
občianskej orientácie a profesijné usmernenie;

h)

akcie podporujúce rovnosť v prístupe k verejným a súkromným službám
a v ich poskytovaní štátnym príslušníkom tretích krajín vrátane ich
prispôsobenia potrebám cieľovej skupiny;

i)

spoluprácu medzi vládnymi a mimovládnymi subjektmi integrovaným
spôsobom, a to aj prostredníctvom koordinovaných centier na podporu
integrácie, akými sú napríklad jednotné kontaktné miesta;

j)

akcie umožňujúce a podporujúce uvedenie štátnych príslušníkov tretích krajín
do prijímajúcej spoločnosti a aktívnu účasť v nej a akcie podporujúce
akceptáciu zo strany prijímajúcej spoločnosti;

k)

podporu výmen a dialógu medzi štátnymi príslušníkmi tretích krajín,
prijímajúcou spoločnosťou a verejnými orgánmi, a to aj prostredníctvom
konzultácie so štátnymi príslušníkmi tretích krajín a medzikultúrneho
a medzináboženského dialógu.

V rámci špecifického cieľa uvedeného v článku 3 ods. 2 písm. c) fond podporí
najmä:
a)

infraštruktúru na prijímanie alebo zaistenie vrátane možného spoločného
používania takýchto zariadení viac ako jedným členským štátom;

b)

zavádzanie, rozvoj a zlepšovanie účinných alternatívnych opatrení k zaisteniu,
najmä vo vzťahu k maloletým osobám bez sprievodu a rodinám;

Smernica Rady 2003/86/ES z 22. septembra 2003 o práve na zlúčenie rodiny (Ú. v. ES L 251,
3.10.2003, s. 12 – 18).
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c)

zavádzanie a posilňovanie nezávislých a účinných systémov monitorovania
núteného návratu, ako sa stanovuje v článku 8 ods. 6 smernice 2008/115/ES7;

d)

boj proti stimulom pre neregulárnu migráciu vrátane zamestnávania
neregulárnych migrantov prostredníctvom účinných a primeraných kontrol
založených na posúdení rizika, odbornej prípravy zamestnancov, stanovenie
a implementácie mechanizmov, prostredníctvom ktorých môžu neregulárni
migranti žiadať o vrátenie platieb a podávať sťažnosti proti svojim
zamestnávateľom alebo informačné kampane a kampane na zvyšovanie
informovanosti s cieľom informovať zamestnávateľov a neregulárnych
migrantov o svojich právach a povinnostiach podľa smernice 2009/52/ES8;

e)

prípravu návratu vrátane opatrení vedúcich k vydaniu rozhodnutí o návrate,
identifikácia štátnych príslušníkov tretích krajín, vydanie cestovných dokladov
a pátranie po rodinných príslušníkoch;

f)

spoluprácu s konzulárnymi orgánmi a imigračnými službami alebo inými
príslušnými orgánmi a službami tretích krajín s cieľom získať cestovné
doklady, uľahčiť návrat a zabezpečiť readmisiu, a to aj prostredníctvom
nasadenia styčných úradníkov tretích krajín;

g)

návratovú pomoc, najmä asistovaný dobrovoľný návrat
o programoch asistovaného dobrovoľného návratu;

h)

operácie odsunu vrátane súvisiacich opatrení v súlade s normami stanovenými
v práve Únie s výnimkou donucovacích prostriedkov;

i)

opatrenia na podporu trvalého návratu a reintegrácie navrátilcov;

j)

zariadenia a služby v tretích krajinách zaisťujúce primerané dočasné
ubytovanie a prijatie pri príchode vrátane zariadení a služieb pre maloleté
osoby bez sprievodu a iné zraniteľné skupiny v súlade s medzinárodnými
normami;

k)

spoluprácu s tretími krajinami v oblasti boja proti neregulárnej migrácii
a účinných návratov a readmisie, a to aj v rámci implementácie dohôd
o readmisii a iných opatrení;

l)

opatrenia zamerané na zvyšovanie informovanosti o vhodných legálnych
imigračných kanáloch a o rizikách nelegálneho prisťahovalectva;

m)

podporu pre tretie krajiny a akcie v nich vrátane podpory pre infraštruktúru,
vybavenie a iné opatrenia za predpokladu, že prispievajú k zlepšeniu účinnej
spolupráce medzi tretími krajinami a Úniou a jej členskými štátmi v oblasti
návratu a readmisie.

a informácie

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných normách
a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene
zdržiavajú na ich území (Ú. v. EÚ L 348, 24.12.2008, s. 98).
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne
normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa
neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov (Ú. v. EÚ L 168, 30.6.2009, s. 24 – 32).
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PRÍLOHA IV
Akcie oprávnené na vyššiu mieru spolufinancovania v súlade s článkami 12 ods. 2 a 13
ods. 7

SK

–

Integračné opatrenia implementované
a organizáciami občianskej spoločnosti.

–

Akcie na rozvoj a implementáciu účinných alternatív k zaisteniu.

–

Programy asistovaného dobrovoľného návratu a reintegrácie a súvisiace činnosti.

–

Opatrenia zacielené na zraniteľné osoby a žiadateľov o medzinárodnú ochranu
s osobitnými potrebami pri prijímaní a/alebo osobitnými procesnými potrebami
vrátane opatrení na zaistenie účinnej ochrany migrujúcich detí, najmä detí bez
sprievodu.
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PRÍLOHA V
Kľúčové ukazovatele výkonnosti uvedené v článku 28 ods. 1
Špecifický cieľ 1: Posilniť a rozvíjať všetky aspekty spoločného európskeho azylového
systému vrátane jeho vonkajšieho rozmeru:
1.

Počet osôb presídlených s podporou z fondu.

2.

Počet osôb v prijímacom systéme v porovnaní s počtom žiadateľov o azyl.

3.

Konvergencia miery uznania ochrany pre žiadateľov o azyl z tej istej krajiny.

Špecifický cieľ 2: Podporovať legálnu migráciu do členských štátov vrátane prispievania
k integrácii štátnych príslušníkov tretích krajín:
1.

Počet osôb, ktoré sa zapojili do opatrení pred odchodom podporených z fondu.

2.

Počet osôb, ktoré sa zapojili do integračných opatrení podporených z fondu a ktoré
uviedli, že opatrenia boli užitočné na ich skorú integráciu, v porovnaní s celkovým
počtom osôb, ktoré sa zapojili do integračných opatrení podporených z fondu.

Špecifický cieľ 3: Prispievať k boju proti neregulárnej migrácii a zabezpečiť účinnosť
návratov a readmisie v tretích krajinách:

SK

1.

Počet návratov v nadväznosti na príkaz na odchod v porovnaní s počtom štátnych
príslušníkov tretích krajín, ktorým bol nariadení odchod.

2.

Počet navrátilcov, ktorí prijali reintegračnú pomoc pred návratom alebo po návrate
spolufinancovanú z fondu, v porovnaní s celkovým počtom návratov podporených
z fondu.
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PRÍLOHA VI
Typy intervencie
TABUĽKA 1: KÓDY PRE JEDNOTLIVÉ OBLASTI INTERVENCIE
Spoločný európsky azylový systém

I.
001

Podmienky prijímania

002

Konania o azyle

003

Vykonávanie acquis Únie

004

Migrujúce deti

005

Osoby s osobitnými potrebami pri prijímaní a osobitnými procesnými potrebami

006

Presídľovanie

007

Úsilie o solidaritu medzi členskými štátmi

008

Operačná podpora
II.

SK

Legálna migrácia a integrácia

001

Rozvoj stratégií integrácie

002

Obete obchodovania s ľuďmi

003

Integračné opatrenia – informácie a orientácia, jednotné kontaktné miesta

004

Integračné opatrenia – jazyková odborná príprava

005

Integračné opatrenia – občianska a iná odborná príprava

006

Integračné opatrenia – uvedenie, účasť, výmeny v hostiteľskej spoločnosti

007

Integračné opatrenia – základné potreby

008

Opatrenia pred odchodom

009

Programy mobility

9
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010

Získanie oprávneného pobytu
III.

Návrat

001

Alternatívy k zaisteniu

002

Podmienky prijímania/zaistenia

003

Konania o návrate

004

Pomoc pri dobrovoľnom návrate

005

Pomoc pri reintegrácii

006

Operácie odsunu/návratu

007

Systém monitorovania nútených návratov

008

Zraniteľné osoby/maloleté osoby bez sprievodu

009

Opatrenia riešiace stimuly pre neregulárnu migráciu

010

Operačná podpora
IV.

Technická pomoc

001

Informácie a komunikácia

002

Príprava, implementácia, monitorovanie a kontrola

003

Hodnotenie a štúdie, zber údajov

004

Budovanie kapacít

TABUĽKA 2: KÓDY PRE JEDNOTLIVÉ TYPY AKCIE
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001

Rozvoj národných stratégií

002

Budovanie kapacít

003

Vzdelávanie a odborná príprava pre štátnych príslušníkov tretích krajín
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004

Vývoj štatistických nástrojov, metód a ukazovateľov

005

Výmena informácií a najlepších postupov

006

Jednotné akcie/operácie (medzi členskými štátmi)

007

Kampane a informácie

008

Výmena a vysielanie expertov

009

Štúdie, pilotné projekty, posúdenia rizík

010

Prípravné, monitorovacie, administratívne a technické činnosti

011

Poskytovanie pomoci a podporných služieb štátnym príslušníkom tretích krajín

012

Infraštruktúra

013

Vybavenie

TABUĽKA 3: KÓDY PRE JEDNOTLIVÉ SPÔSOBY IMPLEMENTÁCIE
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001

Osobitná akcia

002

Núdzová pomoc

003

Spolupráca s tretími krajinami

004

Akcie v tretích krajinách

005

Akcie uvedené v prílohe IV

11

SK

PRÍLOHA VII
Akcie oprávnené na operačnú podporu
V rámci špecifického cieľa posilniť a rozvíjať všetky aspekty spoločného európskeho
azylového systému vrátane jeho vonkajšieho rozmeru a špecifického cieľa prispievať k boju
proti neregulárnej migrácii zabezpečením účinnosti návratov a readmisie v tretích krajinách
pokryje operačná podpora:
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–

náklady na zamestnancov,

–

servisné náklady, napríklad údržba alebo výmena vybavenia,

–

servisné náklady, napríklad údržba a opravy infraštruktúry.

12

SK

PRÍLOHA VIII
Ukazovatele výstupu a výsledkov uvedené v článku 28 ods. 3
Špecifický cieľ 1: Posilniť a rozvíjať všetky aspekty spoločného európskeho azylového
systému vrátane jeho vonkajšieho rozmeru:
1.

Počet osôb cieľovej skupiny, ktorým bola poskytnutá pomoc s podporou z fondu:
a)

počet osôb cieľovej skupiny využívajúcich informácie a pomoc počas konaní
o azyle;

b)

počet osôb cieľovej skupiny využívajúcich právnu pomoc a zastupovanie;

c)

počet zraniteľných osôb, obetí obchodovania s ľuďmi a maloletých osôb bez
sprievodu využívajúcich osobitnú pomoc.

2.

Kapacita (počet miest) novej prijímacej ubytovacej infraštruktúry zriadenej v súlade
so spoločnými požiadavkami na podmienky prijímania stanovenými v acquis Únie
a kapacita existujúcej prijímacej ubytovacej infraštruktúry, ktorá sa skvalitnila
v súlade s tými istými požiadavkami ako výsledok projektov podporených z fondu,
a percentuálny podiel z celkovej prijímacej ubytovacej kapacity.

3.

Počet miest upravených pre maloleté osoby bez sprievodu podporených z fondu
v porovnaní s celkovým počtom miest upravených pre maloleté osoby bez sprievodu.

4.

Počet osôb, ktoré absolvovali odbornú prípravu v azylovej problematike s pomocou
z fondu a uvedený počet ako percentuálny podiel z celkového počtu zamestnancov,
ktorí absolvovali odbornú prípravu v uvedenej problematike.

5.

Počet žiadateľov o medzinárodnú ochranu odovzdaných z jedného členského štátu do
druhého s podporou z fondu.

6.

Počet osôb presídlených s podporou z fondu.

Špecifický cieľ 2: Podporovať legálnu migráciu do členských štátov vrátane prispievania
k integrácii štátnych príslušníkov tretích krajín:
1.

Počet osôb, ktoré sa zapojili do opatrení pred odchodom podporených z fondu.

2.

Počet miestnych a regionálnych orgánov, ktoré implementovali integračné opatrenia
s podporou z fondu.

3.

Počet osôb, ktoré sa zapojili do opatrení podporených z fondu so zameraním na:

4.
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a)

vzdelávanie a odbornú prípravu;

b)

integráciu do trhu práce;

c)

prístup k základným službám a

d)

aktívnu účasť a sociálne začlenenie.

Počet osôb, ktoré sa zapojili do integračných opatrení podporených z fondu a ktoré
uviedli, že opatrenia boli užitočné na ich skorú integráciu, v porovnaní s celkovým
počtom osôb, ktoré sa zapojili do integračných opatrení podporených z fondu.
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Špecifický cieľ 3: Prispievať k boju proti neregulárnej migrácii a zabezpečiť účinnosť
návratov a readmisie v tretích krajinách:
1.

Počet miest v zariadeniach určených na zaistenie vytvorených/renovovaných
s podporou z fondu v porovnaní s celkovým počtom vytvorených/renovovaných
miest v zariadeniach určených na zaistenie.

2.

Počet osôb, ktoré s pomocou z fondu absolvovali odbornú prípravu týkajúcu sa
problematiky návratu.

3.

Počet navrátilcov, ktorých návrat bol spolufinancovaný z fondu, v porovnaní
s celkovým počtom návratov na základe príkazu na odchod:

4.
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a)

osoby, ktoré sa vrátili dobrovoľne;

b)

osoby, ktoré boli odsunuté.

Počet navrátilcov, ktorí prijali reintegračnú pomoc pred návratom alebo po návrate
spolufinancovanú z fondu, v porovnaní s celkovým počtom návratov podporených
z fondu.
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