Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Krajów Trzecich 2007-2013 dla
Polski
Komisja przyjęła właśnie wieloletni program dla Polski w ramach Europejskiego
Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Krajów Trzecich na lata 2007-2013 (o
szacunkowym budżecie w kwocie 15,8 mln EUR stanowiącym wkład Wspólnoty),
a także dwa pierwsze programy roczne na lata 2007-2008.
Jacques BARROT, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za obszar
sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa, wyraził zadowolenie z przyjęcia
wieloletniego programu wprowadzającego w życie Europejski Fundusz na rzecz
Integracji.„Uruchamiając program wieloletni Polska wykazała swoje zaangażowanie w
integrację obywateli krajów trzecich”.
Polska zdecydowała się położyć nacisk na cztery strategiczne priorytety Funduszu, a
mianowicie:
1. Wprowadzenie w życie „Wspólnych podstawowych zasad dotyczących polityki
integracji imigrantów w Unii Europejskiej";
2. Opracowanie wskaźników i metodologii oceny umożliwiających ocenę
postępów oraz dostosowanie polityki i środków, jak również ułatwiających
koordynację procesu uczenia się przez porównanie;
3. Rozwijanie zdolności do prowadzenia właściwej polityki, koordynacja oraz
budowanie kompetencji międzykulturowej w państwach członkowskich na
różnych szczeblach władzy i w różnych resortach;
4. Wymiana doświadczeń, dobrych praktyk i informacji dotyczących integracji
pomiędzy państwami członkowskimi.
Projekty finansowane w Polsce w ramach programów rocznych na lata 2007 i 2008
obejmują:






tworzenie ram prawnych dla programów integracyjnych, między innymi kursów
językowych, szkoleń w zakresie kwestii społecznych i obywatelskich oraz
szkoleń zawodowych;
kampanie informacyjne, szkolenia oraz publikacje na temat obywateli krajów
trzecich w Polsce, skierowane do społeczności lokalnych;
platformy współpracy pomiędzy przedstawicielami polskich stowarzyszeń a
przedstawicielami organizacji imigrantów i osób prywatnych;
podwyższanie kwalifikacji pracowników pracujących z obywatelami krajów
trzecich.

------------------------------------

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Krajów Trzecich jest jednym z
czterech głównych instrumentów finansowych Programu ogólnego „Solidarność i
zarządzanie przepływami migracyjnymi”, którego celem jest zapewnienie
sprawiedliwego podziału odpowiedzialności między państwami członkowskimi
wynikającej z wprowadzenia zintegrowanego zarządzania granicami zewnętrznymi
Unii oraz wdrożenia wspólnej polityki azylowej i imigracyjnej. Pozostałe trzy fundusze
to: Fundusz Granic Zewnętrznych, Fundusz Powrotu Imigrantów oraz Europejski
Fundusz na rzecz Uchodźców.
Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Krajów Trzecich odzwierciedla
dynamiczny proces wzajemnego dostosowania wszystkich migrantów i osób
zamieszkałych na terenie państw członkowskich.
iFundusz służy w szczególności wspieraniu starań państw członkowskich na rzecz:




umożliwienia obywatelom państw trzecich wywodzącym się z różnych
środowisk gospodarczych, społecznych, kulturowych, religijnych, językowych i
etnicznych spełnienia warunków uzyskania prawa pobytu i ułatwienia ich
integracji ze społeczeństwami europejskimi, a także
zwiększania zdolności państw członkowskich w zakresie opracowywania i
wdrażania krajowych strategii na rzecz integracji we wszystkich aspektach życia
społecznego.

Całkowity budżet Funduszu na lata 2007-2013 wynosi 825 mln EUR, i zostanie
rozdzielony w następujący sposób:




93% zostanie rozdzielone pomiędzy państwa członkowskie: klucz podziału
wyraża zasadę solidarności na podstawie liczby obywateli krajów trzecich
przebywających legalnie w danym państwie;
7% zarządzane bezpośrednio przez Komisję zostanie przeznaczone na
działania Wspólnoty. Opublikowano już zaproszenie do składania wniosków
w sprawie działań Wspólnoty na rok 2008. Wsparcie może zostać udzielone
również projektom międzynarodowym, np. takim jak tworzenie sieci, projekty
pilotażowe, kampanie na rzecz podnoszenia świadomości społecznej, czy
badania w dziedzinie integracji.

Informacje na temat Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw
Trzecich można uzyskać na stronie internetowej.
http://ec.europa.eu/justice_home/funding/integration/funding_integration_en.htm
źródło: europa.eu

