
III

(Powiadomienia)

KOMISJA

Działania przygotowawcze w zakresie zarządzania powrotami w obszarze migracji

Zaproszenie do składania wniosków, 2005 r.

(2005/C 224/11)

1. Cele i opis

Działania przygotowawcze w zakresie POWROTÓW przyczynią się do stworzenia skutecznej wspólno-
towej polityki dotyczącej powrotu imigrantów, będącej niezbędnym uzupełnieniem wiarygodnej i prawo-
mocnej polityki imigracyjnej i azylowej. Jest to również ważny element w walce z nielegalną imigracją.
Program będzie finansował projekty, których celem jest ulepszenie zarządzania powrotami nielegalnych
imigrantów we wszystkich aspektach tego problemu. Będzie on wspierał i rozwijał współpracę i solidar-
ność pomiędzy Państwami Członkowskimi, a także promował współpracę z krajami powrotu.

Charakter projektów jest z definicji ponadnarodowy; powinny w nich brać udział przynajmniej dwie orga-
nizacje mające siedzibę w dwóch różnych Państwach Członkowskich. Projekty zaproponowane przez jedno
Państwo Członkowskie mogą w wyjątkowych okolicznościach otrzymać finansowanie, jeżeli zawierają
prawdziwą wartość dodaną, taką jak nowe podejście, innowacyjne w stosunku do praktyki stosowanej w
Państwach Członkowskich i krajach powrotu.

Projekty będą dotyczyły trzech następujących głównych wątków działań:

Wątek A: Działania związane z wprowadzeniem i ulepszeniem organizacji oraz wdrażania zintegrowa-
nego zarządzania powrotami

Wątek B: Działania związane z wprowadzeniem i ulepszeniem konkretnych środków w zakresie
zarządzania powrotami

Wątek C: Działania związane z powiększeniem wiedzy i zdolności w zakresie zarządzania powrotami.

2. Kwalifikowalność wnioskodawców

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków jest skierowane do władz krajowych, regionalnych i lokal-
nych w Państwach Członkowskich, do organizacji pozarządowych zarejestrowanych w jednym z Państw
Członkowskich oraz do organizacji międzynarodowych i agencji Wspólnoty. Działalność tych organizacji
musi być nienastawiona na zysk, muszą one również posiadać sprawdzoną wiedzę i doświadczenie w dzie-
dzinach objętych zaproszeniem. W działaniach mogą brać udział partnerzy i uczestnicy z krajów powrotu,
jednak Komisja nie poniesie żadnych związanych z tym kosztów.

3. Budżet i czas trwania projektów

Całkowity dostępny na rok 2005 budżet wynosi 15 000 000 EUR, z czego 8 000 000 EUR przewidziano
na projekty w ramach wątku A, 6 000 000 EUR na projekty w ramach wątku B i 1 000 000 EUR na
projekty w ramach wątku C. Podział budżetu pomiędzy różnymi wątkami jest orientacyjny.

Kwota dotacji przypadająca na projekt nie może przekraczać 50 % ogółu kosztów kwalifikowanych dla
projektów dotyczących działań w jednym Państwie Członkowskim i 70 % ogółu kosztów kwalifikowanych
dla projektów dotyczących działań w więcej niż jednym Państwie Członkowskim. Jednakże w przypadku
wyjątkowo innowacyjnych projektów i jeżeli wniosek jest odpowiednio umotywowany, wartość procen-
towa współfinansowania dla projektu może być wyższa.
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Kwota finansowania dla projektu dotyczącego działań w jednym tylko Państwie Członkowskim nie prze-
kroczy 1 000 000 EUR w ramach wątków A i B.

Kwota finansowania dla projektu dotyczącego działań w więcej niż jednym Państwie Członkowskim nie
przekroczy 2 500 000 EUR w ramach wątków A i B i 250 000 EUR w ramach wątku C.

Kwota finansowania przypadająca na projekt wyniesie nie mniej niż 300 000 EUR w ramach wątków A i
B, i nie mniej niż 50 000 EUR w ramach wątku C

Czas trwania projektów w ramach wszystkich wątków nie przekroczy 18 miesięcy, a działania powinny
rozpocząć się między dniem 1 marca 2006 r. i 31 października 2006 r.

4. Termin

Wnioski należy przesłać do Komisji nie później niż do dnia 31 października 2005 r.

5. Dodatkowe informacje

Szczegółowa dokumentacja i formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej Komisji pod
następującym adresem:

http://europa.eu.int/comm/justice_home/funding/return/wai/funding_return_en.htm

Wnioski muszą być zgodne z wymogami określonymi w szczegółowej dokumentacji i zostać złożone na
formularzu przeznaczonym do tego celu.
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