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ZAŁĄCZNIK I
Kryteria przydziału finansowania na programy objęte zarządzaniem dzielonym
1.

2.

3.
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Dostępne środki, o których mowa w art. 11, zostają podzielone między państwa
członkowskie w następujący sposób:
a)

każde państwo członkowskie otrzymuje z Funduszu kwotę zryczałtowaną
w wysokości 5 000 000 EUR tylko na początku okresu programowania;

b)

pozostałe środki, o których mowa w art. 11, zostają rozdzielone na podstawie
następujących kryteriów:

–

30 % na azyl;

–

30 % na legalną migrację i integrację;

–

40 % na przeciwdziałanie migracji nieuregulowanej, w tym na powroty.

W obszarze azylu uwzględniane będą następujące kryteria, ważone w następujący
sposób:
a)

30 % proporcjonalnie do liczby osób należących do jednej z następujących
kategorii:

–

obywatel państwa trzeciego lub bezpaństwowiec, któremu przyznano status
określony w konwencji genewskiej;

–

obywatel państwa trzeciego lub bezpaństwowiec, który korzysta z formy
ochrony uzupełniającej w rozumieniu wersji przekształconej dyrektywy
2011/95/UE1;

–

obywatel państwa trzeciego lub bezpaństwowiec, który korzysta z ochrony
czasowej w rozumieniu dyrektywy 2001/55/WE2.

b)

60 % proporcjonalnie do liczby obywateli państw trzecich
bezpaństwowców, którzy złożyli wniosek o ochronę międzynarodową;

c)

10 % proporcjonalnie do liczby obywateli państw trzecich lub
bezpaństwowców, którzy są w trakcie przesiedlenia lub zostali przesiedleni na
teren państwa członkowskiego.

lub

W obszarze legalnej migracji i integracji uwzględniane będą następujące kryteria,
ważone w następujący sposób:
a)

40 % proporcjonalnie do łącznej liczby legalnie przebywających obywateli
państw trzecich w danym państwie członkowskim;

b)

60 % proporcjonalnie do liczby obywateli państw trzecich, którzy otrzymali
pierwszy dokument pobytowy.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/95/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie norm
dotyczących kwalifikowania obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako beneficjentów
ochrony międzynarodowej, jednolitego statusu uchodźców lub osób kwalifikujących się do otrzymania
ochrony uzupełniającej oraz zakresu udzielanej ochrony (Dz.U. L 337 z 20.12.2011, s. 9–26).
Dane uwzględniane tylko w przypadku aktywacji dyrektywy Rady 2001/55/WE z dnia 20 lipca 2001 r.
w sprawie minimalnych standardów przyznawania tymczasowej ochrony na wypadek masowego
napływu wysiedleńców oraz środków wspierających równowagę wysiłków między państwami
członkowskimi związanych z przyjęciem takich osób wraz z jego następstwami (Dz.U. L 212
z 7.8.2001, s. 12–23).
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4.

Następujące kategorie osób nie są uwzględniane do celów obliczeń, o których
mowa w ust. 3 lit. b):

–

obywatele państw trzecich, którym wydano pierwszy dokument pobytowy
związany z pracą, ważny na okres krótszy niż 12 miesięcy;

–

obywatele państw trzecich przyjmowani w celu odbycia studiów, udziału
w wymianie młodzieży szkolnej, szkoleniu bez wynagrodzenia lub
wolontariacie zgodnie z dyrektywą Rady 2004/114/WE3 lub – jeżeli ma
zastosowanie – z dyrektywą (UE) 2016/8014;

–

obywatele państw trzecich przyjmowani w celu prowadzenia badań naukowych
zgodnie z dyrektywą Rady 2005/71/WE5 lub – jeżeli ma zastosowanie –
z dyrektywą (UE) 2016/801.

W obszarze przeciwdziałania migracji nieuregulowanej, w tym za pomocą
powrotów, uwzględniane będą następujące kryteria, ważone w następujący sposób:
a)

50 % proporcjonalnie do liczby obywateli państw trzecich, którzy nie spełniają
lub przestali spełniać warunki wjazdu i pobytu na terytorium państwa
członkowskiego i którzy są objęci decyzją nakazującą powrót na podstawie
prawa krajowego lub wspólnotowego, tj. decyzją administracyjną lub sądową
bądź aktem administracyjnym lub sądowym, stwierdzającymi nielegalność
pobytu i nakładającymi obowiązek powrotu;

b)

50 % proporcjonalnie do liczby obywateli państw trzecich, którzy faktycznie
opuścili terytorium państwa członkowskiego w następstwie administracyjnego
lub sądowego nakazu opuszczenia, dobrowolnie lub pod przymusem.

5.

Do celów początkowego przydziału środków wartościami odniesienia są ostatnie
roczne dane statystyczne opracowane przez Komisję (Eurostat), obejmujące
poprzednie trzy lata kalendarzowe, oparte na danych dostarczonych przez państwa
członkowskie na dzień rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia zgodnie
z prawem Unii. Do celów przeglądu śródokresowego wartościami odniesienia są
ostatnie roczne dane statystyczne opracowane przez Komisję (Eurostat), obejmujące
poprzednie trzy lata kalendarzowe, dostępne w momencie przeprowadzania
przeglądu środokresowego w 2024 r., oparte na danych dostarczonych przez państwa
członkowskie zgodnie z prawem Unii. W przypadku gdy państwa członkowskie nie
dostarczyły Komisji (Eurostatowi) odnośnych statystyk, jak najszybciej przekazują
one dane wstępne.

6.

Przed przyjęciem tych danych jako wartości odniesienia Komisja (Eurostat) ocenia
jakość, porównywalność i kompletność informacji statystycznych zgodnie
z standardowymi procedurami operacyjnymi. Na wniosek Komisji (Eurostatu)
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c)

Dyrektywa Rady 2004/114/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie warunków przyjmowania
obywateli państw trzecich w celu odbywania studiów, udziału w wymianie młodzieży szkolnej,
szkoleniu bez wynagrodzenia lub wolontariacie (Dz.U. L 375 z 23.12.2004, s. 12–18).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/801 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie
warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych, odbycia
studiów, szkoleń, udziału w wolontariacie, programach wymiany młodzieży szkolnej lub projektach
edukacyjnych oraz podjęcia pracy w charakterze au pair (Dz.U. L 132 z 21.5.2016, s. 21–57).
Dyrektywa Rady 2005/71/WE z dnia 12 października 2005 r. w sprawie szczególnej procedury
przyjmowania obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych (Dz.U. L 289
z 3.11.2005, s. 15–22).
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państwa członkowskie dostarczają jej wszystkich niezbędnych do tego celu
informacji.
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ZAŁĄCZNIK II
Środki wykonawcze
1.

2.

3.

PL

Fundusz przyczynia się do realizacji celu szczegółowego określonego w art. 3 ust. 2
lit. a) przez skupienie się na następujących środkach wykonawczych:
a)

zapewnienie jednolitego stosowania dorobku prawnego UE i priorytetów
związanych ze wspólnym europejskim systemem azylowym;

b)

wspieranie zdolności systemów azylowych państw członkowskich w zakresie
infrastruktury i usług w stosownych przypadkach;

c)

zwiększanie poczucia solidarności i podziału odpowiedzialności między
państwami członkowskimi, w szczególności w stosunku do państw najbardziej
dotkniętych przepływami migracyjnymi, oraz zapewnianie wsparcia państwom
członkowskim uczestniczącym w działaniach solidarnościowych;

d)

zwiększanie poczucia solidarności i zacieśnianie współpracy z państwami
trzecimi dotkniętymi przepływami migracyjnymi, w tym za pomocą
przesiedleń i innych legalnych sposobów udzielenia ochrony w Unii, a także
partnerstw i współpracy z państwami trzecimi w celu zarządzania migracjami.

Fundusz przyczynia się do realizacji celu szczegółowego określonego w art. 3 ust. 2
lit. b) przez skupienie się na następujących środkach wykonawczych:
a)

wspieranie opracowywania i wdrażania polityki promującej legalną migrację
oraz wdrażanie dorobku prawnego UE w zakresie legalnej migracji;

b)

promowanie środków na rzecz wczesnej integracji w celu włączenia
społecznego i gospodarczego obywateli państw trzecich, przygotowywanie ich
aktywnego uczestnictwa i promowanie akceptacji w społeczeństwie
przyjmującym, zwłaszcza przy zaangażowaniu organów lokalnych
i regionalnych oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Fundusz przyczynia się do realizacji celu szczegółowego określonego w art. 3 ust. 2
lit. c) przez skupienie się na następujących środkach wykonawczych:
a)

zapewnienie jednolitego stosowania dorobku prawnego UE i priorytetów
politycznych dotyczących infrastruktury, procedur i usług;

b)

wspieranie zintegrowanego i skoordynowanego podejścia do zarządzania
powrotami na poziomie Unii i państw członkowskich, do rozwijania zdolności
w zakresie skutecznych i trwałych powrotów oraz ograniczenia czynników
zachęcających do migracji nieuregulowanej;

c)

wspieranie
wspomaganych
reintegracyjnych;

d)

wzmacnianie współpracy z państwami trzecimi i ich zdolności do wdrażania
umów o readmisji i innych ustaleń, oraz do umożliwienia trwałych powrotów.

dobrowolnych
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ZAŁĄCZNIK III
Zakres wsparcia
1.

2.

3.

PL

W ramach celu polityki, o którym mowa w art. 3 ust. 1, Fundusz wspiera
w szczególności:
a)

opracowywanie i rozwijanie krajowych strategii w zakresie azylu, legalnej
migracji, integracji, powrotów i migracji nieuregulowanej;

b)

tworzenie struktur administracyjnych, systemów i narzędzi oraz szkolenie
pracowników, w tym organów lokalnych i innych zainteresowanych stron;

c)

rozwijanie, monitorowanie i ocenę polityk i procedur, w tym dotyczących
gromadzenia i wymiany informacji i danych, rozwijanie i stosowanie
wspólnych narzędzi, metod i wskaźników statystycznych, służących do
mierzenia postępów i oceny zmian polityki;

d)

wymianę informacji, najlepszych praktyk i strategii, wzajemne uczenie się,
studia i badania naukowe, rozwijanie i wdrażanie wspólnych działań i operacji
oraz tworzenie międzynarodowych sieci współpracy;

e)

usługi pomocy i wsparcia spójne ze statusem i potrzebami danej osoby,
zwłaszcza osób wymagających szczególnego traktowania;

f)

działania mające na celu zwiększenie świadomości na temat polityki
w zakresie azylu, integracji, legalnej migracji i powrotów wśród
zainteresowanych stron i ogółu społeczeństwa.

W ramach celu szczegółowego, o którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. a), Fundusz
wspiera w szczególności:
a)

zapewnianie pomocy materialnej, w tym pomocy na granicy;

b)

przeprowadzanie procedur azylowych;

c)

identyfikowanie osób ubiegających się o ochronę międzynarodową
o specjalnych potrzebach w zakresie procedur lub przyjmowania;

d)

tworzenie lub usprawnianie infrastruktury zakwaterowania do celów
przyjmowania, w tym możliwe wspólne korzystanie z takich placówek przez
więcej niż jedno państwo członkowskie;

e)

zwiększanie zdolności państw członkowskich w zakresie gromadzenia,
analizowania i rozpowszechniania informacji o kraju pochodzenia;

f)

działania związane z przeprowadzaniem procedur w celu wdrożenia unijnych
ram przesiedleń [i przyjmowania ze względów humanitarnych] lub krajowych
programów przesiedleń, które są kompatybilne z unijnymi ramami przesiedleń;

g)

transfery osób korzystających z ochrony międzynarodowej;

h)

zwiększanie zdolności państw trzecich
wymagających ochrony międzynarodowej;

i)

tworzenie, rozwijanie i usprawnianie skutecznych środków będących
alternatywą dla zatrzymań (w celu wydalenia), zwłaszcza w przypadku
małoletnich bez opieki i rodzin.

do

poprawy

ochrony

osób

W ramach celu szczegółowego, o którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. b), Fundusz
wspiera w szczególności:
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a)

pakiety i kampanie informacyjne w celu upowszechniania wiedzy na temat
sposobów legalnej migracji do Unii, w tym na temat dorobku prawnego UE
w dziedzinie legalnej migracji;

b)

opracowywanie programów mobilności do Unii, takich jak programy migracji
cyrkulacyjnej lub czasowej, w tym szkoleń poprawiających zdolność do
zatrudnienia;

c)

współpracę między państwami trzecimi a agencjami rekrutacyjnymi, służbami
zatrudnienia i służbami imigracyjnymi państw członkowskich;

d)

ocenę umiejętności i kwalifikacji zdobytych w państwie trzecim, a także ich
przejrzystości i kompatybilności z umiejętnościami i kwalifikacjami zdobytymi
w państwie członkowskim;

e)

pomoc w kontekście wniosków o łączenie rodzin w rozumieniu dyrektywy
Rady 2003/86/WE6;

f)

pomoc związaną ze zmianą statusu obywateli państw trzecich, którzy
przebywają już legalnie w państwie członkowskim, zwłaszcza w związku
z uzyskaniem statusu legalnego pobytu, zdefiniowanego na poziomie Unii;

g)

środki na rzecz wczesnej integracji, takie jak dostosowane do potrzeb
obywateli państw trzecich wsparcie i programy integracyjne skupiające się na
edukacji, nauce języka i innych szkoleniach, na przykład kursach
kształtujących świadomość obywatelską oraz poradnictwie zawodowym;

h)

działania promujące równość w dostępie i świadczeniu usług publicznych
i prywatnych dla obywateli państw trzecich, w tym dostosowanie tych usług do
potrzeb grupy docelowej;

i)

współpracę między organami rządowymi i pozarządowymi w zintegrowany
sposób, w tym za pomocą skoordynowanych ośrodków wspierania integracji,
takich jak punkty kompleksowej obsługi;

j)

działania umożliwiające i wspierające wprowadzenie i aktywne uczestnictwo
obywateli państw trzecich w społeczeństwie przyjmującym oraz działania
promujące ich akceptację przez społeczeństwo przyjmujące;

k)

promowanie wymiany i dialogu między obywatelami państw trzecich,
społeczeństwem przyjmującym i organami publicznymi, w tym za pomocą
konsultacji z obywatelami państw trzecich oraz dialogu międzykulturowego
i międzywyznaniowego.

W ramach celu szczegółowego, o którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. c), Fundusz
wspiera w szczególności:
a)

infrastrukturę do celów przyjmowania i zatrzymań (w celu wydalenia), w tym
możliwe wspólne korzystanie z takich placówek przez więcej niż jedno
państwo członkowskie;

b)

tworzenie, rozwijanie i usprawnianie skutecznych środków będących
alternatywą dla zatrzymań (w celu wydalenia), zwłaszcza w przypadku
małoletnich bez opieki i rodzin;

Dyrektywa Rady 2003/86/WE z dnia 22 września 2003 r. w sprawie prawa do łączenia rodzin (Dz.U. L
251 z 3.10.2003, s. 12–18).
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c)

wprowadzenie i egzekwowanie niezależnych i skutecznych systemów
monitorowana powrotów przymusowych, jak przewidziano w art. 8 ust. 6
dyrektywy 2008/115/WE7;

d)

przeciwdziałanie czynnikom zachęcającym do migracji nieuregulowanej,
w tym zatrudnianiu migrantów o nieuregulowanym statusie w drodze
skutecznych i odpowiednich inspekcji opartych na ocenie ryzyka, szkoleń dla
pracowników, ustanawiania- i wdrażania mechanizmów, za pomocą których
migranci o nieuregulowanym statusie mogą odzyskać zaległe wynagrodzenia
i zaskarżyć swoich pracodawców, lub kampanii informacyjnych
i podnoszących- świadomość, informujących pracodawców i migrantów
o nieuregulowanym statusie o ich prawach i obowiązkach na podstawie
dyrektywy 2009/52/WE8;

e)

przygotowywanie powrotów, w tym środki prowadzące do wydania decyzji
nakazujących powrót, identyfikacji obywateli państw trzecich, wydania
dokumentów podróży i poszukiwania rodzin;

f)

współpracę z organami konsularnymi i służbami imigracyjnymi lub innymi
właściwymi organami i służbami państw trzecich w celu uzyskiwania
dokumentów podróży, ułatwiania powrotów i zapewniania readmisji, w tym
z pomocą oddelegowanych urzędników łącznikowych państw- trzecich;

g)

pomoc przy powrotach, w szczególności wspomagane dobrowolne powroty
i informacje na temat programów wspomaganych dobrowolnych powrotów;

h)

operacje wydalenia, w tym powiązane środki, zgodnie ze standardami
określonymi w prawie unijnym, z wyjątkiem sprzętu do stosowania przymusu;

i)

środki wspierające trwały powrót i reintegrację;

j)

placówki i usługi w państwach trzecich zapewniające odpowiednie
tymczasowe zakwaterowanie i przyjęcie po przybyciu, w tym dla małoletnich
bez opieki i innych osób wymagających szczególnego traktowania zgodnie
z międzynarodowymi standardami;

k)

współpracę z państwami trzecimi w zwalczaniu migracji nieuregulowanej
i organizowaniu skutecznych powrotów i readmisji, w tym w ramach
wdrażania umów o readmisji i innych porozumień;

l)

środki mające na celu zwiększanie świadomości na temat odpowiednich
legalnych sposobów imigracji oraz zagrożeń związanych z nielegalną
imigracją;

m)

wsparcie dla państw trzecich i działania prowadzone w państwach trzecich,
w tym dotyczące infrastruktury, sprzętu i innych środków, pod warunkiem że
przyczyniają się one do poprawy efektywnej współpracy między państwami
trzecimi a Unią i jej państwami członkowskimi w zakresie powrotów
i readmisji.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów
nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich (Dz.U. L 348 z 24.12.2008, s. 98).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/52/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. przewidująca
minimalne normy w odniesieniu do kar i środków stosowanych wobec pracodawców zatrudniających
nielegalnie przebywających obywateli krajów trzecich (Dz.U. L 168 z 30.6.2009, s. 24–32).
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ZAŁĄCZNIK IV
Działania kwalifikujące się do zwiększonego współfinansowania zgodnie z art. 12 ust. 2
i art. 13 ust. 7

PL

–

Środki na rzecz integracji wdrażane przez organy lokalne i regionalne oraz
organizacje społeczeństwa obywatelskiego;

–

Działania mające na celu stworzenie i wdrożenie skutecznych środków będących
alternatywą dla zatrzymania (w celu wydalenia);

–

Programy wspomaganych dobrowolnych powrotów i środków reintegracyjnych oraz
powiązane działania;

–

Środki skierowane do osób wymagających szczególnego traktowania i osób
ubiegających się o ochronę międzynarodową, mających specjalne potrzeby
w zakresie przyjmowania i procedur, w tym środki zapewniające skuteczną ochronę
migrujących dzieci, zwłaszcza bez opieki.
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ZAŁĄCZNIK V
Główne wskaźniki realizacji celów, o których mowa w art. 28 ust. 1
Cel szczegółowy 1: Wzmacnianie i rozwijanie wszystkich aspektów wspólnego
europejskiego systemu azylowego, w tym jego wymiaru zewnętrznego:
1.

Liczba osób przesiedlonych przy wsparciu z Funduszu.

2.

Liczba osób w systemie przyjmowania w porównaniu z liczbą osób ubiegających się
o azyl.

3.

Zbieżność wskaźników przyznawania ochrony osobom ubiegającym się o azyl z tego
samego kraju.

Cel szczegółowy 2: Wspieranie legalnej migracji do państw członkowskich, w tym
przyczynianie się do integracji obywateli państw trzecich:
1.

Liczba osób objętych środkami poprzedzającymi wyjazd, wspieranymi z Funduszu.

2.

Liczba osób objętych środkami na rzecz integracji, wspieranymi z Funduszu, które
uznały, że środki te miały korzystny wpływ na ich wczesną integrację, w porównaniu
z łączną liczbą osób objętych środkami na rzecz integracji wspieranymi z Funduszu.

Cel szczegółowy 3: Przyczynianie się do zwalczania migracji nieuregulowanej i zapewnianie
skutecznych powrotów i readmisji w państwach trzecich.
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1.

Liczba powrotów w następstwie nakazu opuszczenia terytorium w porównaniu
z liczbą obywateli państw trzecich, którym nakazano opuszczenie terytorium.

2.

Liczba osób powracających, które przed powrotem lub po nim otrzymały pomoc na
rzecz reintegracji współfinansowaną z Funduszu, w porównaniu z łączną liczbą
powrotów wspieranych w ramach Funduszu.
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ZAŁĄCZNIK VI
Rodzaje interwencji
TABELA 1: KODY DOTYCZĄCE WYMIARU ZAKRESU INTERWENCJI
I.
001

Warunki przyjmowania

002

Procedury azylowe

003

Wdrażanie dorobku prawnego UE

004

Migrujące dzieci

005

Osoby o specjalnych potrzebach w zakresie przyjmowania i procedur

006

Przesiedlenia

007

Działania na rzecz solidarności między państwami członkowskimi

008

Wsparcie operacyjne
II.

PL

WESA

Legalna migracja i integracja

001

Opracowywanie strategii na rzecz integracji

002

Ofiary handlu ludźmi

003

Środki na rzecz integracji – informacja i orientacja, punkty kompleksowej obsługi

004

Środki na rzecz integracji – kursy języka

005

Środki na rzecz integracji – wychowanie obywatelskie i inne szkolenia

006

Środki na rzecz integracji – społeczeństwo przyjmujące: wprowadzenie, uczestnictwo,
wymiany

007

Środki na rzecz integracji – podstawowe potrzeby

008

Środki poprzedzające wyjazd

009

Programy mobilności
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010

Uzyskanie statusu legalnego pobytu
III.

Powrót

001

Środki będące alternatywą dla zatrzymania (w celu wydalenia)

002

Warunki przyjmowania/przetrzymywania (w celu wydalenia)

003

Procedury powrotu

004

Wspomagany dobrowolny powrót

005

Pomoc na rzecz reintegracji

006

Operacje wydalenia/powrotu

007

System monitorowania przymusowych powrotów

008

Osoby wymagające szczególnego traktowania/małoletni bez opieki

009

Środki przeciwdziałające czynnikom zachęcającym do migracji nieuregulowanej

010

Wsparcie operacyjne
IV.

Pomoc techniczna

001

Informacja i komunikacja

002

Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola

003

Ocena i badania, gromadzenie danych

004

Budowanie zdolności

TABELA 2: KODY WYMIARU RODZAJU DZIAŁANIA
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001

Opracowywanie strategii krajowych

002

Budowanie zdolności

003

Kształcenie i szkolenie obywateli państw trzecich
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004

Opracowywanie narzędzi, metod i wskaźników statystycznych

005

Wymiana informacji i najlepszych praktyk

006

Wspólne działania/operacje (państw członkowskich)

007

Kampanie i informacje

008

Wymiana i oddelegowanie ekspertów

009

Badania, projekty pilotażowe, oceny ryzyka

010

Działania przygotowawcze, administracyjne i techniczne oraz monitorowanie

011

Świadczenie pomocy i usług wsparcia na rzecz obywateli państw trzecich

012

Infrastruktura

013

Sprzęt

TABELA 3: KODY DOTYCZĄCE WYMIARU WARUNKÓW REALIZACJI
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001

Działanie szczególne

002

Pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych

003

Współpraca z państwami trzecimi

004

Działania w państwach trzecich

005

Działania wymienione w załączniku IV
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ZAŁĄCZNIK VII
Działania kwalifikujące się do otrzymania wsparcia operacyjnego
W ramach celu szczegółowego dotyczącego wzmacniania i rozwijania wszystkich aspektów
wspólnego europejskiego systemu azylowego, w tym jego wymiaru zewnętrznego, oraz celu
szczegółowego dotyczącego przyczyniania się do zwalczania migracji nieuregulowanej
i zapewniania skutecznych powrotów i readmisji w państwach trzecich wsparcie operacyjne
obejmuje:

PL

–

koszty personelu;

–

koszty usług, takich jak konserwacja lub wymiana sprzętu;

–

koszty usług, takich jak konserwacja i naprawa infrastruktury.
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ZAŁĄCZNIK VIII
Wskaźniki produktu i rezultatu, o których mowa w art. 28 ust. 3
Cel szczegółowy 1: Wzmacnianie i rozwijanie wszystkich aspektów
europejskiego systemu azylowego, w tym jego wymiaru zewnętrznego:
1.

wspólnego

Liczba osób z grupy docelowej, które otrzymały pomoc przy wsparciu z Funduszu:
a)

Liczba osób z grupy docelowej, które skorzystały z informacji i pomocy
w ramach procedur azylowych;

b)

Liczba osób z grupy docelowej, które skorzystały z pomocy prawnej
i reprezentacji prawnej;

c)

Liczba osób wymagających szczególnego traktowania, ofiar handlu ludźmi
i małoletnich bez opieki, które skorzystały ze specjalnej pomocy.

2.

Liczba miejsc w nowej infrastrukturze zakwaterowania do celów przyjmowania,
stworzonej zgodnie ze wspólnymi wymogami dotyczącymi warunków przyjmowania
określonymi w unijnym dorobku prawnym, oraz liczba miejsc w istniejącej
infrastrukturze zakwaterowania do celów przyjmowania, udoskonalonej zgodnie
z tymi samymi wymogami – w ramach projektów wspieranych z Funduszu – a także
udział procentowy liczby miejsc w tych placówkach w łącznej liczbie miejsc
infrastruktury zakwaterowania do celów przyjmowania;

3.

Liczba miejsc przystosowanych dla małoletnich bez opieki przy wsparciu
z Funduszu w porównaniu z łączną liczbą miejsc przystosowanych dla małoletnich
bez opieki;

4.

Liczba osób, które wzięły udział w szkoleniach poświęconych tematyce azylowej
dzięki wsparciu z Funduszu, a także odsetek tych osób w stosunku do łącznej liczby
personelu przeszkolonego w tym przedmiocie;

5.

Liczba osób ubiegających się o ochronę międzynarodową przeniesionych z jednego
państwa członkowskiego do innego przy wsparciu z Funduszu;

6.

Liczba osób przesiedlonych przy wsparciu z Funduszu.

Cel szczegółowy 2: Wspieranie legalnej migracji do państw członkowskich, w tym
przyczynianie się do integracji obywateli państw trzecich:
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1.

Liczba osób objętych środkami poprzedzającymi wyjazd, wspieranymi z Funduszu.

2.

Liczba organów lokalnych i regionalnych, które wdrożyły środki na rzecz integracji
przy wsparciu z Funduszu.

3.

Liczba osób objętych środkami wspieranymi z Funduszu, dotyczącymi:
a)

kształcenia i szkolenia;

b)

integracji na rynku pracy;

c)

dostępu do podstawowych usług; oraz

d)

aktywnego uczestnictwa i włączenia społecznego.
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4.

Liczba osób objętych środkami na rzecz integracji, wspieranymi z Funduszu, które
uznały, że środki te miały korzystny wpływ na ich wczesną integrację, w porównaniu
z łączną liczbą osób objętych środkami na rzecz integracji wspieranymi z Funduszu.

Cel szczegółowy 3: Przyczynianie się do zwalczania migracji nieuregulowanej i zapewnianie
skutecznych powrotów i readmisji w państwach trzecich:
1.

Liczba miejsc w ośrodkach detencyjnych utworzonych/odnowionych przy wsparciu
z Funduszu w porównaniu z łączną liczbą utworzonych/odnowionych miejsc
w ośrodkach detencyjnych.

2.

Liczba osób, które wzięły udział w szkoleniach poświęconych tematyce powrotów,
zorganizowanych z pomocą Funduszu.

3.

Liczba osób powracających, których powrót był współfinansowany z Funduszu,
w porównaniu z łączną liczbą powrotów w następstwie nakazu opuszczenia
(terytorium):

4.
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a)

osób, które powróciły dobrowolnie;

b)

osób, które zostały wydalone.

Liczba osób powracających, które przed powrotem lub po nim otrzymały pomoc na
rzecz reintegracji współfinansowaną z Funduszu, w porównaniu z łączną liczbą
powrotów wspieranych w ramach Funduszu.
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