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1. Közzététel hivatkozási száma: IRM/TKFO-ID/224-1/2010 
 

2. Célzott területek és pályázati témakörök 
 

Az Európai Visszatérési Alapból származó pénzeszközök az alábbi prioritásokon belüli alábbi 

tevékenységekre használhatók fel: 
 

I. Prioritás: Stratégiai megközelítés kidolgozásának támogatása a tagállamok általi visszatérés-

igazgatáshoz 

 

Ezen prioritáson belül az alábbi tevékenységre lehet pályázni: 

1. Támogatott önkéntes hazatérési programok szervezése és végrehajtása. Ezt a tevékenységet 

többéves projekt keretében is meg lehet valósítani. 

 

II. Prioritás: Különleges, innovatív nemzet(köz)i eszközök támogatása a visszatérés igazgatásának 

terén  

 

Ezen prioritáson belül az alábbi tevékenységekre lehet pályázni: 

1. Származási, korábbi tartózkodási vagy tranzit országgal kapcsolatos ország-információ gyűjtése a 

tartós hazatérés elősegítése érdekében, – különös tekintettel a Koszovóra vonatkozó információk 

aktualizálására –, valamint ország-információs missziók végrehajtását célzó kísérleti programok 

beindítása; 

2. Előzetes tájékoztatás és tanácsadás nyújtása az önkéntes hazatérési és/vagy re-integrációs 

lehetőségekről a potenciális hazatérő harmadik országbeli állampolgárok számára, ideértve a 

menedékkérőket és a nemzetközi védelemben részesített személyeket. 

 

III. Prioritás: A visszatérések igazgatására vonatkozó közösségi szabványok és bevált gyakorlatok 

támogatása 

Ezen prioritáson belül az alábbi tevékenységre lehet pályázni: 

1.  A tagállamok közötti együttműködés keretében szemináriumok és képzése tartása a légi toloncolás 

területén tevékenykedő szakemberek részére, különös tekintettel a közös légi toloncjáratok 

szervezésére; 

2.  A visszatérés területén tevékenykedő, illetve ország-információ gyűjtésével foglalkozó 

szakemberek képzése, szemináriumok szervezése; 

3.  Tanulmányok készítése, információ- és tapasztalatcsere, valamint a legjobb gyakorlatok megosztása 

más tagállamok szakértőivel és hatósági szakembereivel a jelenlegi helyzetről és a visszatérés 

területén a tagállamok közötti hatósági együttműködés megerősítésére szolgáló lehetőségekről, 

valamint a kormányközi és nem kormányzati szervezeteknek az ezen a területen betöltött szerepéről; 



4.  Tapasztalatcsere a tagállamok szakértői és hatósági szakemberei között az önkéntes hazatérés és a 

kitoloncolás során felmerült legjobb gyakorlatok megosztása érdekében. 

 

3. A program időtartama 

A projektek maximális időtartama: 12 hónap (kivétel többéves projektek, részletek a Pályázati 

Útmutatóban) 

A megvalósítás lehetséges időtartama: 2011. január 01. – 2012. június 30. 

 

4. Többéves projektek 
 

A jelen pályázati felhívásban megjelölt esetekben az érintett megpályázható tevékenységek többéves 

projektek keretében is megvalósíthatóak. A Felelős Hatóság kötelezettséget csak az Európai Bizottság 

által jóváhagyott allokáció terhére vállal; nyertes pályázatok esetében a támogatási szerződés évente 

kerül megkötésre.  
 

5. A projektek megvalósításának területi hatálya: 2008/457/EK bizottsági határozat XI. melléklet 

I.6. pontja. 
  

6. A pályázati dokumentáció benyújtásának módja, helye és határideje 

A pályázók önállóan, de mással társulva is nyújthatnak be pályázatot. Egy szervezet több pályázatot is 

benyújthat, illetve többen partnerként vehetnek részt, azonban a pályázatok között átfedés nem 

lehetséges. 
 

Személyes kézbesítés esetén (lezárt borítékban/csomagban/dobozban): 

Belügyminisztérium 

Támogatás-koordinációs Főosztály 

1051 Budapest, József Attila u. 2-4. II. em. 213. szoba 
 

A pályázatokat személyes kézbesítés esetén munkaidőben (H-CS: 8.00-16.30, P: 8.00-14.00) lehet 

benyújtani. 
 

Postai küldemény esetén (lezárt borítékban/csomagban/dobozban): 

Belügyminisztérium 

Támogatás-koordinációs Főosztály 

Tóth Judit főosztályvezető 

1051 Budapest, József Attila u. 2-4.  
 

A pályázatok beérkezésének végső határideje: 2010. október 26. 12.00 óra. A pályázati 

dokumentációt személyes kézbesítés esetén Paulovits Katalin részére kell leadni. (Tel.: 441-1131, 15-

844). 

A határidő után személyes kézbesítés útján beérkező pályázatok nem kerülnek átvételre és a 

határidő után postai úton beérkező pályázatok nem kerülnek felbontásra abban az esetben sem, ha a 

postabélyegzőn határidő előtti időpont szerepel vagy a késés vis maiornak tulajdonítható. 

A pályázatok eredményének várható kihirdetése: 2010. december 
 

7. A finanszírozás módja: elő- vagy utófinanszírozott. 
 

8. További információ 

A pályázattal kapcsolatos további részletek a Pályázati Útmutatóban találhatók, amely a jelen pályázati 

felhívás szövegével és a pályázati űrlapokkal együtt a Szolidaritási Alapok honlapján 

www.solidalapok.hu olvasható és tölthető le. A pályázatok elkészítésével/benyújtásával kapcsolatban 

tájékoztató kerül megtartásra 2010. október 8-án (részletesebb információ a honlapon).  

További felvilágosítás az alábbi email címen kérhető: visszateres@irm.gov.hu 

http://www.solidalapok.hu/
mailto:visszateres@irm.gov.hu

