Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców na lata 2008-2013

HISTORIA
Europejski Fundusz Uchodźczy (EFU) powstał na mocy decyzji Rady 2000/596/WE z
dnia 28.09.2000 r. Pierwsza edycja Funduszu ustanowiona została na lata 2000-2004 i miała
na celu wspieranie państw członkowskich w wysiłkach towarzyszących przyjmowaniu
uchodźców i wysiedleńców oraz w ponoszeniu wszelkich konsekwencji ich pobytu.
W związku z pozytywnymi doświadczeniami zgromadzonymi podczas
funkcjonowania pierwszej edycji EFU, państwa członkowskie wyraziły wolę kontynuowania
EFU w latach 2005-2010 (decyzja Rady 2004/904/WE). Fundusz jest dostępny w Polsce od
1 maja 2004 r. W roku 2005 alokacja wyniosła 890.000 EUR, w roku 2006 wyniosła 1,15 mln
EUR, w 2007 r. 1,5 mln EUR.
W związku z utworzeniem Programu ogólnego: Solidarność i zarządzanie
przepływami migracyjnymi i włączeniem w jego struktury (obok Europejskiego Funduszu
Integracyjnego [w gestii MPiPS], Funduszu Granic Zewnętrznych, Europejskiego Funduszu
Powrotów Imigrantów) EFU III, Decyzja nr 573/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 23 maja 2007 r. ustanawiająca Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców na lata 2008–
2013 jako część programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi”
uchyliła Decyzję Rady 2004/904/WE.
Celem czterech Funduszy jest zapewnienie sprawiedliwego podziału
odpowiedzialności między państwa członkowskie w odniesieniu do obciążenia finansowego
wynikającego z wprowadzenia zintegrowanego zarządzania granicami zewnętrznymi Unii
oraz wdrażania wspólnej polityki azylowej i imigracyjnej.
EUROPEJSKI FUNDUSZ NA RZECZ UCHODŹCÓW NA LATA 2008-2013 (EFU III)
CEL OGÓLNY FUNDUSZU
Wspieranie działań podejmowanych przez państwa członkowskie i zachęcanie do
podejmowania wysiłków w zakresie przyjmowania uchodźców i wysiedleńców oraz
ponoszenia związanych z tym konsekwencji z uwzględnieniem prawodawstwa
wspólnotowego w tej dziedzinie.
OKRES IMPLEMENTACJI
1 stycznia 2008 r. – 31 grudnia 2013 r. (okres kwalifikowalności kosztów według
zasady „n+1” - do 31 grudnia 2014 roku).
ALOKACJA NA LATA 2008-2013
Środki przewidziane (plan indykatywny) na dofinansowanie ze strony Komisji
Europejskiej wyniosą około 11.934.687 Euro.
POZIOM DOFINANSOWANIA
Do 75 % ze strony Komisji Europejskiej. Organizacje pozarządowe, tj. organizacje
spełniające wymogi ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku publicznego
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i o wolontariacie, mogą otrzymać z budżetu państwa dodatkowe dofinansowanie w wysokości
do 10% wartości projektu (na pokrycie części wkładu własnego).
GRUPY DOCELOWE FUNDUSZU
1. Każdy obywatel państwa trzeciego lub bezpaństwowiec, którego status jest określony
w konwencji genewskiej, a który uzyskał zezwolenie na pobyt jako uchodźca w
jednym z państw członkowskich;
2. Każdy obywatel państwa trzeciego lub bezpaństwowiec korzystający z jednej z form
ochrony uzupełniającej w rozumieniu dyrektywy 2004/83/WE;
3. Każdy obywatel państwa trzeciego lub bezpaństwowiec, który złożył wniosek o
objęcie jedną z form ochrony określonych w punkcie 1 i 2;
4. Każdy obywatel państwa trzeciego lub bezpaństwowiec korzystający z ochrony
tymczasowej w rozumieniu dyrektywy 2001/55/WE;
5. Każdy obywatel państwa trzeciego lub bezpaństwowiec, który jest przesiedlany lub
został przesiedlony do państwa członkowskiego.
PROGRAM WIELOLETNI I PROGRAMY ROCZNE
Niezbędnym dokumentem zapewniającym wdrożenie Funduszu jest program
wieloletni 2008-2013 przygotowywany obecnie w Departamencie Unii Europejskiej i
Współpracy Międzynarodowej MSWiA przede wszystkim we współpracy z Urzędem do
Spraw Cudzoziemców i Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej.
Realizacja programu wieloletniego następuje poprzez programy roczne.
PRIORYTETY EFU III
(Wskazane w decyzji 2007/815/WE oraz ujęte w Planie Wieloletnim EFU III)
PRIORYTET 1:
Realizacja zasad i środków określonych w dorobku wspólnotowym w dziedzinie azylu, w tym
zasad i środków związanych z celami integracyjnymi.
Cele operacyjne:
1. Poprawa warunków przyjmowania cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu
uchodźcy oraz rozwinięcie i poprawa oferty integracyjnej skierowanej do
cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy;
2. Usprawnienie procedury azylowej;
3. Wzmocnienie wiedzy podmiotów krajowych dotyczącej procedury nadawania statusu
uchodźcy oraz umiejętności językowych i międzykulturowych personelu;
4. Rozwinięcie i poprawa oferty integracyjnej dla uchodźców oraz innych kategorii osób
objętych ochroną międzynarodową;
PRIORYTET 2:
Opracowywanie instrumentów odniesienia i metodologii oceny umożliwiających ocenę i
poprawę jakości procedur analizy wniosków o ochronę międzynarodową oraz wzmocnienie
struktur administracyjnych w celu rozwiązania problemów związanych z zacieśnieniem
praktycznej współpracy z innymi państwami członkowskimi.
Cele operacyjne
1. Niezależna ocena funkcjonowania polskich procedur dotyczących postępowań o
nadanie statusu uchodźcy oraz sposobów ich usprawnienia;
2. Zapoznanie się z praktyką działania innych państw w zakresie stosowania
instrumentów europejskich dotyczących ochrony międzynarodowej oraz wymiana
doświadczeń w tym zakresie;
3. Działania, w tym z przedstawicielami innych państw Unii Europejskiej zmierzające do
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zwiększenia zasobów, weryfikacji informacji o krajach pochodzenia oraz
powiększeniu dostępu do źródeł informacji a także działania na rzecz rozbudowy i
poprawy krajowego systemu dotyczącego informacji o krajach pochodzenia oraz
utworzenie bazy danych o prowadzonych postępowaniach w sprawie o nadanie statusu
uchodźcy
PRIORYTET 3:
Środki ułatwiające przeprowadzenie w większym zakresie podziału odpowiedzialności
pomiędzy państwa członkowskie i państwa trzecie (fakultatywny). (Na dzień dzisiejszy nie
przewiduje się realizacji działań w ramach tego Priorytetu).
BENEFICJENCI FUNDUSZU
Przewiduje się, iż głównymi beneficjentami będą: Urząd do Spraw Cudzoziemców,
Wojewoda Mazowiecki oraz organizacje pozarządowe.
SYSTEM ZARZĄDZANIA I KONTROLI
System zarządzania i kontroli dla Funduszu opiera się na współpracy następujących instytucji:
Instytucja Odpowiedzialna – Departament Unii Europejskiej i Współpracy
Międzynarodowej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
Instytucja Delegowana – Władza Wdrażająca Programy Europejskie
Instytucja Certyfikująca – Departament Instytucji Płatniczej w Ministerstwie Finansów
Instytucja Audytowa – Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej w
Ministerstwie Finansów
KONTAKT
Departament Unii i Współpracy Międzynarodowej MSWiA
tel.: 0226014120
fax.: 0226014106
e-mail: fundusze@poczta.mswia.gov.pl
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