1. LISA
AASTAPROGRAMM

LIIKMESRIIK: EESTI VABARIIK
FOND: TAGASIPÖÖRDUMISFOND
VASTUTAV ASUTUS: SISEMINISTEERIUM
AASTA: 2009

1. PROGRAMMIST
EESKIRJAD

RAHASTATAVATE

PROJEKTIDE

VALIKU

ÜLDISED

Tagasipöördumisfondist 2009. aasta programmi raames kaasrahastatavad projektid valitakse
välja kooskõlas mitmeaastases programmis sätestatuga ja Eesti Vabariigi Siseministeeriumi
kui Tagasipöördumisfondi rakendamise eest vastutava asutuse ajavahemikuks 2008–2013
kehtestatud raamprogrammi „Solidaarsus ja rändevoogude juhtimine” haldus- ja
kontrollisüsteemiga. Menetluskäsiraamatus (protseduurireeglid, siseministri 10. märtsi
2009. aasta käskkiri nr 34) on sätestatud, et aastas korraldatakse vähemalt üks avatud
projektikonkurss. Menetluskäsiraamat sisaldab avatud projektikonkursi ettevalmistamise ja
teostamise üksikasjalikku kirjeldust. Samuti sätestatakse Tagasipöördumisfondist
kaasrahastatavate projektide hindamis- ja valikumenetlused.
Tagasipöördumisfondi 2008. aasta programmi raames kaasrahastatavate projektide
valikuprotsess on 2009. aasta programmi koostamise hetkel menetlemisel. Projektide
esitamise tähtaeg on kavandatud 2009. aasta aprilli algusesse ning projektide hindamis- ja
valikuprotsess plaanitakse läbi viia 2009. aasta mai alguseks. Kuna Tagasipöördumisfondi
2008. aasta programmi raames kaasrahastatavate projektide rakendamise periood on väga
lühike, esitatakse konkursile eeldatavasti vaid mõned projektid. Valitud projekte
kaasrahastatakse ainult 2008. aasta programmi raames, st projektid peavad olema lõpetatud
31. detsembriks 2009.
Tagasipöördumisfondist kaasrahastatavaid projekte rakendatakse üksikprojektide kaudu.
Fondi rakendamiseks tegutseb Siseministeerium vastutava asutusena nii lepinguid sõlmiva
organina kui ka rakendusorganina.
1.1 Vastutava asutuse tegevus lepinguid sõlmiva organina
Vastutav asutus tegutseb lepinguid sõlmiva organina, kui taotlusi esitavad mitu võimalikku
lõplikku abisaajat. Seetõttu rakendab vastutav asutus projekte iga-aastaste avatud
projektikonkursside põhjal. Meetodit kasutatakse juhul, kui meedet saavad rakendada nii
avalik-õiguslikud kui eraõiguslikus asutused.
2009. aasta programmi raames valitakse kaasrahastatavad projektid iga-aastase avatud
projektikonkursi alusel järgides Eesti riigihangete seadust ja Siseministeeriumi
sisekorraeeskirju.
2009. aasta programmi elluviimiseks sõlmitakse toetuse saajatega toetuslepingud. Meetmete
3.1.1, 3.1.2 ja 3.3.1 elluviimiseks korraldatakse projektikonkurss. 2009. aasta kolmandas
kvartalis plaanitakse korraldada avatud projektikonkurss, meetmeid plaanitakse ellu viia
2010. aastal. Toetust antakse üheks kalendriaastaks, st projektid peavad olema lõpetatud
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31. detsembriks 2010, kuna 2009. aasta programmi abikõlblikkuse periood lõpeb
31. detsembril 2010. Aastaprogrammi üht meedet võib rakendada mitu toetuse saajat eri
projektide kaudu.
2009. aasta programmi meetmeid 3.1.1 ja 3.1.2 on ellu viidud juba 2008. aasta programmi
raames. Neid meetmeid ei rakendata 2008. ja 2009. aasta programmide raames paralleelselt
vältimaks samade meetmete rahastamise võimalikku dubleerimist või kattumist 2008. ja
2009. aasta programmide vahenditest. 2009. aasta programmi meetmete elluviimist
alustatakse 2010. aasta jaanuaris, 2008. aasta programmi meetmete rakendamine lõpetatakse
hiljemalt 31. detsembriks 2009. 2009. aasta kolmandas kvartalis kuulutatakse välja avatud
projektikonkurss. Oma tegevusi jätkata 2008. aasta programmi raames toetust saanud
organisatsioonid, samuti saavad toetust taotleda uued organisatsioonid, kes kavatsevad
rakendada vabatahtlikku tagasipöördumist toetavaid tegevusi. Meetmete 3.1.1 ja 3.1.2
elluviimine jätkub ka järgmistes aastaprogrammides.
Teave avatud projektikonkursside kohta ilmub üleriigilistes ajalehtedes ja Siseministeeriumi
veebilehel. Vastutav asutus tagab esitatud ettepanekute hindamise võrdsetel alustel.
Enne taotluste esitamist korraldab vastutav asutus teabepäeva, mille eesmärk on pakkuda
taotlejatele abi projektide koostamisel, selleks et need vastaksid täielikult abikõlblikkuse
eeskirjadele ja muudele fondi nõuetele.
Projektitaotlusi hinnatakse kahes etapis. Vastutav asutus korraldab taotluste esmatasandi
kontrolli ehk administratiivse hindamise, mille tulemused fikseeritakse vastaval vormil. Fondi
hindamiskomisjon viib läbi projektide sisulise hindamismenetluse, kasutades selleks
koostatud hindamiskriteeriume. Projektide valikul võetakse arvesse vastavust mitmeaastasele
programmile, strateegilistele suunistele ja riiklikele õigusaktidele. Fondi juhtkomitee
kiidab/ei kiida hindamiskomisjoni tulemused heaks, samuti esitab juhtkomitee
Siseministeeriumi kantslerile ettepaneku projektitaotluste kaasrahastamiseks fondist.
Toetuslepingud allkirjastatakse Siseministeeriumi sisejulgeoleku asekantsleri ja toetuse saaja
seadusliku esindaja poolt.
1.2 Vastutava asutuse tegevus rakendusorganina
Vastutav asutus toimib rakendusorganina, kui meetmeid/projekte viiakse ellu koostöös oma
valitsemisala asutustega. Näiteks on Kodakondsus- ja Migratsiooniametil, Piirivalveametil,
Politseiametil ja Kaitsepolitseiametil Eestis de jure monopoolne seisund sunniviisilise
tagasisaatmisega seotud menetluste elluviimisel. Kõik osutatud ametid tegutsevad
Siseministeeriumi valitsemisalas.
Vastutav asutus viib rakendusorganina ellu meetmeid 3.1.3, 3.1.4 ja 3.2.1.
2009. aasta programmi meetmeid 3.1.3 ja 3.1.4 on ellu viidud juba 2008. aasta programmi
raames. Neid meetmeid ei rakendata 2008. ja 2009. aasta programmide raames paralleelselt
vältimaks samade meetmete rahastamise võimalikku dubleerimist või kattumist 2008. ja
2009. aasta programmide vahenditest. 2009. aasta programmis ette nähtud meetmete
elluviimist alustatakse 2010. aasta jaanuaris, samas kui 2008. aasta programmis ette nähtud
meetmed lõpetatakse hiljemalt 31. detsembriks 2009. 2009. aasta programmi meetmete 3.1.3
ja 3.1.4 rakendamise projektitaotlused esitatakse 2009. aasta kolmandas kvartalis. Meetmeid
3.1.3 ja 3.1.4 viiakse ellu sarnaselt ka järgmiste aastaprogrammide raames.
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Projektitaotlusi hindab hindamiskomisjon, kes valib rahastatavate projektide loetelu vastutava
asutuse esitatud materjalide põhjal pärast seda, kui on kontrollinud taotluste vastavust
sätestatud eeskirjadele. Projektide valikul võetakse arvesse vastavust mitmeaastasele
programmile, strateegilistele suunistele ja riiklikele õigusaktidele.
Siseministeeriumi kantsler kiidab rahastatavate projektide loetelu heaks käskkirjaga.
Riiklikud pädevad asutused peavad järgima riigihanke-eeskirju. Vastutava asutuse ja
valitsusasutuse vahel sõlmitakse toetuslepinguga võrdväärne juriidiline leping (vastastikuse
mõistmise memorandum või rakendusleping).
1.3 Riigihanked
Kui projektid sisaldavad teenuste või kaupade riigihankeid, vastutavad riiklikud pädevad
asutused riigihanke korraldamise eest vastavalt riiklikele õigusaktidele (riigihangete seadus
(jõustunud 24. jaanuaril 2007)) ja kooskõlas rakenduseeskirjade artikliga 11. Riigihanke
hankemenetluse korraldamise kohustuse maksumuse piirmäär on Eestis 40 000 eurot asjade ja
teenuste puhul ning 250 000 eurot ehitustööde puhul. Kui kavandatava lepingu maksumus
(käibemaksuta) on eespool osutatud piirmäärast väiksem, kasutatakse riigihanke lihtsustatud
menetlust. Selle menetluse puhul peab lõplik abisaaja järgima riigihanke hankemenetluse
põhimõtete nõudeid (ressursside tulemuslik ja tõhus kasutamine, meetmete läbipaistvus jne).

1.4 Huvide konflikti vältimine
Vastutav asutus tagab projektitaotluste valikuprotsessi läbipaistvuse ning rakendab meetmeid
huvide konflikti ärahoidmiseks. Huvide konflikti vältimise reegel on siduv järgmistes
valdkondades ja järgmistele kaasatud isikutele:
 üksikprojektide valik – isikud, kes on volitatud hindama projektitaotlusi, ei tohi
osaleda üksikprojektide rakendamisel üksikprojekti toetuse saaja nimel;
 üksikprojektide rakendamine, järelevalve ja hindamine – isikud, kes täidavad
vastutava isiku ülesandeid seoses üksikprojektide finantsjuhtimise, järelevalve ja
hindamisega, ei tohi osaleda üksikprojektide elluviimisel toetuse saajana.
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2. MUUDATUSED HALDUS- JA KONTROLLISÜSTEEMIDES
Ei kohaldu.
3. MEETMED, MIDA VALITUD PRIORITEETIDE ALUSEL PROGRAMMI KAUDU
TOETADA
3.1. Esimese prioriteedi rakendamiseks ette nähtud meetmed: toetus liikmesriikidele
tagasipöördumise haldamise strateegia väljatöötamiseks
3.1.1 Vabatahtliku tagasipöördumisalase nõustamissüsteemi arendamine
Meetme üldeesmärk on suurendada teadmisi tagasipöördumisega seotud
Meetme eesmärk ja
võimaluste kohta otseses ja kaudses sihtrühmas. Eesmärk on saavutada
rakendusala
olukord, kus vabatahtliku tagasipöördumisega seotud teabe
kättesaadavus otsesele sihtrühmale on suurenenud, samuti on
suurenenud üldine teadlikkus teemast (eelkõige Eestis viibivate
kolmandate riikide kodanike hulgas). Meetme rakendamisel tõuseb
vabatahtlikult tagasipöörduvate kolmandate riikide kodanike arv
võrreldes sunniviisiliselt tagasi saadetavate kolmandate riikide kodanike
arvuga.
Meetme konkreetne eesmärk on tagada, et vabatahtlikult
tagasipöördujad saaksid teavet vabatahtliku tagasipöördumise
võimaluse kohta ning samuti sotsiaalset ja juriidilist nõu
tagasipöördumisega seotud küsimustes. Meetme raames on kavas
korraldada järgmised alltegevused:
1. vabatahtliku
tagasipöördumise
üldiseid
võimalusi,
tagasipöördujate põhiõigusi ja kohustusi, lisateabe saamiseks
vajalikke
kontaktandmeid
jms
küsimusi
käsitlevate
teabematerjalide koostamine, trükkimine ja jagamine otsese ja
kaudse sihtrühma liikmetele;
2. tõlketeenuste pakkumine sihtrühmale;
3. otsesele sihtrühmale teabe pakkumine tagasipöördumist
käsitlevates üldistes küsimustes, üksikisikutele vabatahtliku
tagasipöördumise võimaluste kohta nõu andmine;
4. tagasipöördumisele eelnevate vajalike tervisekontrollide
võimaldamine;
5. transpordi korraldamine Eestis ja tagasipöördumisriiki,
reisidokumentide hankimine, isiklike asjade transpordi
korraldamisel abi pakkumine;
6. koostöö päritoluriigi, endise elukohariigi või transiitriigi
asutustega.
Otsene sihtrühm koosneb isikutest, kellele on väljastatud ettekirjutus
lahkuda Eestist ning kes soovivad vabatahtlikult lahkuda
kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul. See rühm hõlmab ka
varjupaigataotlejaid, kelle taotluse suhtes ei ole tehtud otsust ning kes
soovivad oma varjupaigataotluse tagasi võtta ja lahkuda riigist
vabatahtlikult. Otsesesse sihtrühma kuulub aastas vähemalt
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50 üksikisikut ning kaudsesse sihtrühma vähemalt 20 ametnikku ja
sotsiaaltöötajat.
Kaudne sihtrühm koosneb institutsioonidest ja isikutest, kes on
ühenduses otsese sihtrühma liikmetega ning kes peaks olema pädevad
teavitamaks ja nõustamaks abi vajavaid isikuid vabatahtliku
tagasipöördumisega seotud küsimustes.
Kuna 2008. aasta programmi rakendavate projektide valikumenetlus on
2009. aasta programmi koostamise hetkel veel käimas, ei ole võimalik
esitada teavet selle kohta, milliseid projekte 2008. aasta programmi
raames konkreetselt fondist kaasrahastatakse. Kuna teatavad
organisatsioonid ei osale 2008. aasta programmi raames avatud
projektikonkurssides seepärast, et abikõlblikkuse periood projektide
teostamiseks on liiga lühike, võivad nad avatud projektikonkurssidel
osaleda 2009. aasta programmi raames. Eesmärk on pakkuda eri
organisatsioonidele võimalust viia ellu tegevusi, mis toetavad
vabatahtlikku tagasipöördumist.
Oodatavad toetuse
saajad

Vajadusel põhjendus
projektide puhul,
mida rakendab
vahetult vastutav
ametiasutus, kes
tegutseb
rakendusorganina
Oodatavad
koguselised
tulemused ja
kasutatavad näitajad

Projektikonkurss viiakse läbi 2009. aasta kolmandas kvartalis.
Oodatavad toetuse saajad on riigiasutused, valitsusvälised
organisatsioonid ja rahvusvahelised organisatsioonid. Selle valdkonnaga
on Eestis kõige rohkem kokku puutunud SA Eesti Migratsioonifond.
Oma põhikirja kohaselt on Migratsioonifond eraõiguslik juriidiline isik,
mille tegevuse peaeesmärk on rände- ja integratsiooniprotsesside
toetamine ja selleks vahendite kogumine. Eesti Migratsioonifond on
vabatahtliku tagasipöördumise küsimuses osutatavasse nõustamisse ja
toetusse (eelkõige endise Nõukogude Liidu immigrantide puhul) olnud
kaasatud alates 1992. aastast. Euroopa Pagulasfondi ja Eesti
Siseministeeriumi kaasrahastatava programmi „Teabe, nõu ja abi
pakkumine rahvusvahelise kaitse taotlejatele ja rahvusvahelist kaitset
saanud isikutele nende päritoluriiki tagasipöördumisel” raames pakuti
nõustamisteenust 18 vabatahtlikule tagasipöördujale ning ühe
varjupaigataotleja vabatahtlikku tagasipöördumist toetati summas
10 944 Eesti krooni (698,85 eurot).
Vabatahtlike tagasipöördumiste alaste tegevuste elluviimisel võivad
osaleda ka teised valitsusvälised organisatsioonid ning rahvusvahelised
organisatsioonid,
näiteks
IOM
(Rahvusvaheline
Migratsiooniorganisatsioon), ÜRO Pagulaste Ülemkomissar ja Caritas.
Ei kohaldu.

Lähtudes Tagasipöördumisfondi mitmeaastasest programmist on
eesmärk saavutada igal aastal järgmised tulemused:
- teabematerjalid on jagatud vähemalt 50 abisaajale (st otsene
sihtrühm) ning samuti umbes 25 üksikisikule ja asutusele (st kaudne
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EÜ rahastamise
nähtavus

Vajaduse korral
vastastikune
täiendavus sarnaste
meetmetega, mida
rahastatakse EÜ
teistest vahenditest

Finantsteave

sihtrühm);
- koolitatud on vähemalt 15 sotsiaaltöötajat ja ametnikku, kes töötavad
otsese sihtrühmaga;
- vabatahtlikku tagasipöördumist käsitleva teabe ja nõu pakkumiseks on
tagatud tõlketeenus;
- nõustamisteenust pakutakse vähemalt 30 abivajajale aastas;
- välja on töötatud andmebaas, mis sisaldab teavet õigusaktide, asutuste,
kontaktisikute jms kohta sihtriigis, ning osutatud andmebaas on
ajakohastatud;
- loodud on võimalus saada abi muude tagasipöördumisega seotud
küsimuste lahendamisel, nt abi reisi korraldamisel, asjade transpordi
korraldamisel, töö- ja elukoha leidmisel jne;
- nõustamisteenust pakutakse vähemalt 20 abivajajale aastas.
Toetuse taotlejad ja saajad on informeeritud Euroopa Ühenduse
kaasrahastamisest projekti toetamisel. Siseministeeriumi ja toetuse saaja
vahel sõlmitav leping sätestab toetuse saaja kohustuse varustada kõik
toetuse eest ostetud seadmed, ehitised ja renoveeritud ruumid Euroopa
Liidu logoga ning infoga tagasipöördumisfondist kaasrahastamise
kohta. Kui projekti esitletakse laiemale avalikkusele, peab teavitama ka
projekti kaasrahastamisest tagasipöördumisfondist. Siseministeeriumi
migratsiooni- ja piirivalvepoliitika osakond jälgib projektide elluviimist
ning korraldab vähemalt ühe kohapealse kontrolli iga projekti kohta.
2007. aastal
toetati
ühe
varjupaigataotleja
vabatahtlikku
tagasipöördumist programmi „Teabe, nõu ja abi pakkumine
rahvusvahelise kaitse taotlejatele ja rahvusvahelist kaitset saanud
isikutele nende päritoluriiki tagasipöördumisel” raames, mida
kaasrahastavad
Euroopa
Pagulasfond
ja
Eesti
Vabariigi
Siseministeerium.
Peale selle on eespool osutatud projekti raames tehtud järgmist:
- moodustatud on meeskond;
- meeskonna liikmetele on korraldatud vajalik koolitus;
- loodud on interaktiivne andmebaas (www.migfond.ee/avr);
- programmi tutvustavad materjalid on koostatud kolmes keeles;
- ajalehtedes on avaldatud teemat käsitlevad asjakohased artiklid;
- korraldatud on üks suur seminar;
- valdkonnaga seotud organisatsioonidele on korraldatud koolitus;
- sihtrühma 18 liikmele pakuti nõustamisteenust seoses võimaliku
tagasipöördumisega;
- toetatud vabatahtliku tagasipöördumise programmis osalemise
jooksul on välja töötatud tagasipöördumismenetlus.
Tegevusele 3.1.1 on ette nähtud eraldis summas 154 620 eurot, millest
ühenduse toetus on 115 965 eurot ja riiklik eraldis 38 655 eurot.
2008. aasta programmis on sellele tegevusele ette nähtud kogueraldis
88 831,63 eurot. Võimalike abisaajatega peetud konsultatsioonide
jooksul on selgunud, et vaja oleks suurendada eraldisi
nõustamissüsteemile ja vähendada eraldisi toetussüsteemile (vt
tegevus 3.1.2). Lisaks rakendatakse 2009. aasta programmi raames kaht
uut tegevust; seega hõlmab 2009. aasta programmi esimese prioriteedi
nelja tegevuse eraldis 72% samast 2008. aasta programmi kohasest
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eraldisest.
3.1.2 Vabatahtliku tagasipöördumise toetussüsteemi väljatöötamine
Meetme eesmärk ja
reguleerimisala

2009. aasta programmi raames on kavas jätkata rahaliste toetuste
süsteemi väljatöötamist ja elluviimist, antud tegevustega alustati juba
2008. aasta programmi raames. Meetme eesmärk on motiveerida
sihtrühma liikmeid kasutama vabatahtliku tagasipöördumise võimalust see on riigile vähem kulukas ja tagasipöördujale inimväärikam. Eesti on
tagasipöördumise edendamisega tegelenud ka varem. SA Eesti
Migratsioonifond tegeleb oma põhikirja kohaselt rändeprotsesside
toetamisega. Abisaajateks on siiani olnud peamiselt üksikisikud, kellel
on õiguslik alus Eestis viibimiseks ja kes soovivad pöörduda tagasi oma
päritoluriiki. Vastavalt Tagasipöördumisfondi prioriteetidele soovitakse
pakkuda suuremat toetust vabatahtlikuks tagasipöördumiseks isikutele,
kellel puudub õiguslik alus Eestis viibimiseks ning isikutele, kellele on
tehtud kohustuseks riigist lahkuda, samuti varjupaigataotlejatele.
Kavandatud on järgmised tegevused:
1. tagasipöördumisega seotud esialgsete kulude katteks töötatakse
välja menetlused põhitoetuse ja lisatoetuse taotlemiseks –
menetluste alusel toimuvad toetuste väljamaksed;
2. piiratud rahalise toetuse taotlemise võimaluse pakkumine
päritoluriiki tagasipöördumiseks;
3. andmebaasi ajakohastamine (nt rahalist toetust saanud
tagasipöördujate andmebaas);
4. reintegratsiooniteenuse pakkumise ettevalmistamine (nt
kontaktide
loomine
ja
koostööplaanide
koostamine
päritoluriikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega).
Kuna 2008. aasta programmi rakendavate projektide valikumenetlus on
2009. aasta programmi koostamise hetkel veel käimas, ei ole võimalik
esitada teavet selle kohta, milliseid projekte 2008. aasta programmi
raames konkreetselt fondist kaasrahastatakse. Kuna teatavad
organisatsioonid ei osale 2008. aasta programmi raames avatud
projektikonkurssides seepärast, et abikõlblikkuse periood projektide
teostamiseks on liiga lühike, võivad nad avatud projektikonkurssides
osaleda 2009. aasta programmi raames. Eesmärk on pakkuda eri
organisatsioonidele võimalust viia ellu tegevusi, mis toetavad
vabatahtlikku tagasipöördumist.

Oodatavad toetuse
saajad

Avatud projektikonkurss viiakse läbi 2009. aasta kolmandas kvartalis.
Eestis võivad tagasipöördumise toetamises osaleda kõik riigi- ja
kohalike
omavalitsuste
institutsioonid,
sh
valitsusvälised
organisatsioonid ja mittetulundusühingud. Senini on vabatahtlike
tagasipöördumistega tegelenud SA Eesti Migratsioonifond. Oma
põhikirja kohaselt on Eesti Migratsioonifond eraõiguslik juriidiline isik.
Tema tegevuse peamine eesmärk on rände- ja integratsiooniprotsesside
toetamine ja selleks vahendite kogumine, sealhulgas rahalise toetuse
pakkumine vabatahtlikult tagasipöördujatele.
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Põhjendused projekti
puhul, mida
rakendab otseselt
vastutav asutus
rakendusorganina

Vabatahtlike tagasipöördumiste edendamise raames toetuse taotlemise
protsessis võivad samuti osaleda rahvusvahelised organisatsioonid,
näiteks IOM (Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon), ÜRO
Pagulaste Ülemkomissar, Caritas jne.
Ei kohaldu.

Oodatavad
koguselised
tulemused ja
kasutatavad näitajad

Eelpool toodud tegevuste läbiviimise üldiseks eesmärgiks on saavutada
olukord, kus isikutele, kes soovivad vabatahtlikult tagasi pöörduda, on
loodud toetavad tingimused selle elluviimiseks. See tähendab
toetussüsteemi kohandamist tagasipöördujate huvidele paremini
vastavaks, samuti võimaluste ja abi suurenemist.
Lisaks üldeesmärgile soovitakse saavutada järgmised konkreetsed
tulemused:
- läbi põhi- ja lisatoetuseks vajalike võimaluste loomise toetatakse
rahaliselt u 20 abivajajat aastas;
- tagasipöördumistoetuse saajate andmebaas on korrastatud ning
muudetud turvalisemaks.

EÜ toetuse nähtavus

Toetuse taotlejad ja saajad on informeeritud Euroopa Ühenduse
kaasrahastamisest projekti toetamisel. Siseministeeriumi ja toetuse saaja
vahel sõlmitav leping sätestab toetuse saaja kohustuse varustada kõik
toetuse eest ostetud seadmed, ehitised ja renoveeritud ruumid Euroopa
Liidu logoga ning infoga tagasipöördumisfondist kaasrahastamise
kohta. Kui projekti esitletakse laiemale avalikkusele, peab teavitama ka
projekti kaasrahastamisest tagasipöördumisfondist. Siseministeeriumi
Migratsiooni- ja Piirivalvepoliitika osakond jälgib projektide elluviimist
ning korraldab vähemalt ühe kohapealse kontrolli iga projekti kohta.

Vajaduse korral
vastastikune
täiendavus muudest
EÜ vahenditest
rahastatavate
samalaadsete
meetmetega

Ei kohaldu.

Finantsteave

Tegevusele 3.1.2 on ette nähtud eraldis summas 101 585 eurot, millest
ühenduse toetus on 76 189 eurot ja riiklik eraldis 25 396 eurot.
2008. aasta programmis on sellele tegevusele ette nähtud kogueraldis
203 171 eurot. Võimalike abisaajatega peetud konsultatsioonide jooksul
on selgunud, et vaja oleks suurendada eraldisi nõustamissüsteemile (vt
tegevus 3.2.1) ja vähendada eraldisi toetussüsteemile. Lisaks
rakendatakse 2009. aasta programmi raames kaht uut tegevust; nii
hõlmab 2009. aasta programmi esimese prioriteedi nelja tegevuse
eraldis 72% samast 2008. aasta programmi kohasest eraldisest.
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3.1.3 Haavatavatesse rühmadesse kuuluvate isikute sunniviisilise tagasisaatmise erimeetmete
väljatöötamine
Meetme eesmärk ja
rakendusala

Oodatavad toetuse
saajad

Vajaduse korral
põhjendus projektide
puhul, mida
rakendab vahetult
vastutav ametiasutus,
kes tegutseb
rakendusorganina

Väljasaatmist võib sageli takistada asjaolu, et väljasaadetaval isikul
puuduvad vajalikud võimalused ja vahendid sihtriigis toimetulekuks.
Sellistele juhtudele tuleb pöörata kõrgendatud tähelepanu tagamaks
humaanset väljasaatmist. Selline olukord võib tekkida näiteks
krooniliselt haige või puudega inimese puhul. Väljasaatmise
korraldamiseks ja kõigi inimväärikusega seotud aspektide austamiseks
ja arvessevõtmiseks on tähtis, et väljasaadetaval isikul oleks võimalus
saada materiaalset toetust lähtuvalt tema konkreetsetest vajadustest.
Toetus peaks olema rahaline (nt teatavate meditsiinitoodete ostmiseks).
Kavandatud on järgmised tegevused:
- haavatavate isikute sunniviisilisse tagasisaatmisse kaasatud
valitsusasutustele ette nähtud teabematerjalide ajakohastamine ja
jaotamine;
- haavatavasse rühma kuuluvatele isikutele materiaalse ja eriabi
pakkumine;
- esmaste
sihtriikide
asjakohaste
ametiisikute
ja
teiste
institutsioonide
kontaktandmeid
sisaldava
andmebaasi
ajakohastamine (näiteks teave selle kohta, kes aitab
tagasipöördujaid sihtriigis ning kellega võiks tagasipöörduja
ühendust võtta lisaabi saamiseks jms). Andmebaas on loodud
sunniviisilise
tagasipöördumise
küsimustega
tegelevatele
valitsusasutustele.
Toetust võivad taotleda kõik Siseministeeriumi valitsemisalasse
kuuluvad väljasaatmisega seotud asutused (st Kodakondsus- ja
Migratsiooniamet, Piirivalveamet, Politseiamet ja Kaitsepolitseiamet).
Siiani on eespool osutatud valdkonnaga Eestis kõige rohkem kokku
puutunud Kodakondsus- ja Migratsiooniamet, Piirivalveameti roll on
siiski kasvamas. Antud asutused puutuvad kõige rohkem kokku
sunniviisiliselt tagasi saadetavate haavatavatesse rühmadesse kuuluvate
isikutega, keda Kodakondsus- ja Migratsiooniameti prognooside
kohaselt on umbes kümme isikut aastas.
2008. aasta
programmi
raames
esitab
Kodakondsusja
Migratsiooniamet projekti antud meetme rakendamiseks.
Antud meetme rakendamiseks 2009. aasta programmi raames esitavad
võimalikud toetuse saajad uue projektitaotluse, milles tegevuste
algusajaks on kavandatud 2010. aasta jaanuar. Kodakondsus- ja
Migratsiooniameti kõrval oodatakse taotlusi esitama ka Politseiametit ja
Piirivalveametit.
Vastavalt väljasõidu kohustuse ja sissesõidukeelu seaduse (edaspidi
VSS) paragrahvile 15 peab piirivalveametnik, kodakondsus- ja
migratsiooniametnik või politseiametnik seaduses sätestatud
väljasaatmise aluse olemasolul välismaalase kinni ja korraldab tema
Eestist lahkumise. Kuna nii Piirivalveamet, Kodakondsus- ja
Migratsiooniamet, Politseiamet kui Kaitsepolitseiamet kuuluvad
Siseministeeriumi
haldusalasse,
on
väljasaatmist
puudutav
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monopoolselt Siseministeeriumi vastutada. Vastavalt VSS-le muud
asutused väljasaatmist ellu ei vii. Sellest tulenevalt on õigustatud ka
projekti elluviimine otseselt Siseministeeriumi kui vastutava asutuse
poolt.
Oodatavad
koguselised
tulemused ja
kasutatavad näitajad

Eelpool toodud tegevuste läbiviimisel soovitakse saavutada järgmised
tulemused:
- materiaalset abi on pakutud u 10 isikule aastas;
- infomaterjalid on uuendatud ning jagatud asjassepuutuvatele
isikutele ning asutustele;
- andmebaas sihtriikide ametiasutuste kontaktide jms kohta on
uuendatud.

EÜ toetuse nähtavus

Toetuse taotlejad ja saajad on informeeritud Euroopa Ühenduse
kaasrahastamisest projekti toetamisel. Siseministeeriumi ja toetuse saaja
vahel sõlmitav leping sätestab toetuse saaja kohustuse varustada kõik
toetuse eest ostetud seadmed, ehitised ja renoveeritud ruumid Euroopa
Liidu logoga ning infoga tagasipöördumisfondist kaasrahastamise
kohta. Kui projekti esitletakse laiemale avalikkusele, peab teavitama ka
projekti kaasrahastamisest tagasipöördumisfondist. Siseministeeriumi
Migratsiooni- ja Piirivalvepoliitika osakond jälgib projektide elluviimist
ning korraldab vähemalt ühe kohapealse kontrolli iga projekti kohta.

Vajaduse korral
vastastikune
täiendavus muudest
EÜ vahenditest
rahastatavate
samalaadsete
meetmetega

Ei kohaldu.

Finantsteave

Tegevusele 3.1.3 on ette nähtud eraldis summas 40 461 eurot, millest
ühenduse toetus on 30 346 eurot ja riiklik eraldis 10 115 eurot.
2008. aasta programmis on sellele tegevusele ette nähtud kogueraldis
51 129 eurot. 2009. aasta programmi raames tuleb rakendada kaks uut
tegevust; nii hõlmab 2009. aasta programmi esimese prioriteedi nelja
tegevuse eraldis 72% samast 2008. aasta programmi kohasest eraldisest.

3.1.4 Välismaalaste, kelle riigis viibimine ei ole (enam) seaduslik, sunniviisilise
väljasaatmise rakendamine
Meetme eesmärk ja
reguleerimisala

Meetme üldeesmärk on saavutada olukord, kus sunniviisiline
väljasaatmine toimub võimalikult kiiresti ja probleemideta. Oluline on
tagada vajalikud vahendid väljasaadetavate isikute ja nende
konvoeerijate reisikulude katmiseks, dokumentide hankimiseks,
tõlkekulude katmiseks jms. Eesmärgi saavutamine sõltub paljuski
kolmandate riikide koostöötahtest. Viimastel aastatel on sunniviisiliselt
tagasi saadetud ligikaudu 30 inimest aastas. Eesmärk on hoida
järgmistel aastatel väljasaatmiste arv vähemalt samal tasemel. Enamik
väljasaatmisi toimub õhuteed pidi, siiski toimub palju väljasaatmisi ka
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maismaapiiripunktide kaudu. Meetme reguleerimisala hõlmab kõiki
sunniviisilise tagasisaatmisega seotud tegevusi, näiteks sunniviisilise
tagasisaatmise lihtsustamist ja rakendamist suurendamaks rändepoliitika
usaldusväärsust ja terviklikkust ning vähendamaks sunniviisilist
tagasisaatmist ootavate isikute kinnipidamise aega. Kavandatud on
järgmised tegevused:
- vajaduse korral tagasipöördujale reisidokumentide hankimine;
- tagasipöörduja reisi korraldamine (maismaad või õhuteed pidi);
- tagasipöörduja konvoeerijate reisi korraldamine (lennupiletid,
majutus, toitlustuskulud, päevarahad jne);
- Eestis ja vajaduse korral naaberriikides lepingute sõlmimine
tõlkijatega, kes valdavad tagasipöördujate emakeeli (nt araabia,
hiina, aafrika keeled).
Oodatavad toetuse
saajad

Toetust võivad taotleda kõik Siseministeeriumi valitsemisalasse
kuuluvad väljasaatmisega seotud asutused (st Kodakondsus- ja
Migratsiooniamet, Piirivalveamet, Politseiamet ja Kaitsepolitseiamet).
Siiani on eespool valdkonnaga Eestis kõige rohkem kokku puutunud
Kodakondsus- ja Migratsiooniamet. Piirivalveameti roll on kasvamas.
2008. aasta programmi raames esitavad
Kodakondsusja
Migratsiooniamet ja Piirivalveamet projektid kõnealuse tegevuse
rakendamiseks. Kuna tähtajaks on aprilli algus, esitatakse konkreetsed
Tagasipöördumisfondist kaasrahastatavad tegevused 2009. aasta
aprillis.
Kõnealuse tegevuse rakendamiseks 2009. aasta programmi raames
esitavad võimalikud lõppabisaajad uue projektitaotluse, milles tegevuste
algusajaks on 2010. aasta jaanuar. Kodakondsus- ja Migratsiooniameti
kõrval oodatakse, et projektitaotlused esitavad ka Piirivalveamet ja
Politseiamet.

Vajaduse korral
põhjendus projektide
puhul, mida
rakendab vahetult
vastutav ametiasutus,
kes tegutseb
rakendusorganina

Vastavalt väljasõidu kohustuse ja sissesõidukeelu seaduse (edaspidi
VSS) paragrahvile 15 peab piirivalveametnik, kodakondsus- ja
migratsiooniametnik või politseiametnik seaduses sätestatud
väljasaatmise aluse olemasolul välismaalase kinni ja korraldab tema
Eestist lahkumise. Kuna nii PVA, KMA, Politsei- kui ka
Kaitsepolitseiamet kuuluvad Siseministeeriumi haldusalasse, on
väljasaatmist puudutav monopoolselt Siseministeeriumi vastutada.
Vastavalt VSS-ile, muud asutused väljasaatmist ellu ei vii. Sellest
tulenevalt on õigustatud ka projekti elluviimine otseselt
Siseministeeriumi kui vastutava asutuse poolt.

Oodatavad
koguselised
tulemused ja
kasutatavad näitajad

Meetme tegevuste raames kavatsetakse saavutada järgmised tulemused:
- väljasaatmisele kuuluvad isikud on välja saadetud;
- välismaalaste keskmine kinnipidamisasutuses veedetav aeg on
lühenenud;
- väljasaatmismenetlustele kulunud aeg on lühem kui neli kuud, mis
on praegusest keskmisest väiksem;
- väljasaatmine on humaansem;
- välja on saadetud ligikaudu 40 isikut aastas.
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EÜ toetuse nähtavus

Kõiki
projektitaotlejaid
ja
toetusesaajaid
teavitatakse
tagasipöördumisfondi
raames
toimuvast
kaasrahastamisest.
Siseministeeriumi ja riikliku pädeva asutuse vahelised lepingud
sisaldavad sätteid, mille kohaselt peavad toetuse saajad paigaldama ELi
logo ja tagasipöördumisfondi kaasrahastamist kajastavad tähised
kõikidele fondi toetusel omandatud esemetele ning kõikidele fondi
toetusel renoveeritud ehitistele ja ruumidele. Kaasrahastamist
Tagasipöördumisfondist peab märkima ka projekti tutvustamisel
üldsusele. Siseministeeriumi migratsiooni- ja piirivalvepoliitika
osakond teostab järelevalvet projektide rakendamise üle ja teeb sel
otstarbel kohapealseid kontrolle vähemalt üks kord projekti jooksul.

Vajaduse korral
vastastikune
täiendavus muudest
EÜ vahenditest
rahastatavate
samalaadsete
meetmetega

Ei kohaldu.

Finantsteave

Tegevusele 3.1.4 on ette nähtud eraldis summas 130 680,1 eurot, millest
ühenduse toetus on 98 010,5 eurot ja riiklik eraldis 32 669,6 eurot.
2008. aasta programmis on sellele tegevusele ette nähtud kogueraldis
249 732 eurot. 2009. aasta programmi raames tuleb rakendada kaks uut
tegevust; nii hõlmab 2009. aasta programmi esimese prioriteedi nelja
tegevuse eraldis 72% samast 2008. aasta programmi kohasest eraldisest.

3.2. Teise prioriteedi rakendamiseks ettenähtud meetmed: liikmesriikide vahelise koostöö
tõhustamine tagasipöördumismenetluse haldamisel
3.2.1 Operatiivse koostöö arendamine Läti, Leedu ja kolmandate riikide institutsioonidega,
mis vastutavad tagasisaatmise eest
Meetme eesmärk ja
rakendusala

Meetme eesmärk on parandada operatiivkoostööd nende kolmandate
riikidega, millest lähtuv ebaseaduslik ränne Eestisse põhjustab kõige
rohkem probleeme. Meetme raames kavatsetakse parandada koostööd
kolmandate riikide institutsioonidega, luues tulemuslikud, stabiilsed ja
kestvad operatiivsuhted Eesti asutuste ja kolmandate riikide
rändeteenistuste vahel, mis hõlbustaks konsulaarabi pakkumist
reisidokumentide hankimiseks kolmandate riikide kodanike
tagasipöördumiseks ning tagaksid kiire ja eduka tagasipöördumise.
Samuti soovitakse edendada koostööd Eestis, Lätis ja Leedus asuvate
konsulaaresinduste
vahel,
et
parandada
teabevahetust
ja
operatiivkoostööd muutmaks sunniviisilise tagasisaatmise protsessi
sujuvamaks.
Meetme alltegevuste eesmärk on korraldada sunniviisilise
tagasisaatmise protsessi efektiivsemalt, lühendada ja muutes protsess
tagasipöörduja suhtes humaansemaks. Meetme raames on kavas
korraldada järgmised alltegevused:
- teabevahetus Eesti, Läti, Leedu ja kolmandate riikide
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-

-

-

-

-

konsulaaresinduste ja institutsioonide vahel, kes vastutavad
tagasipöördumise eest;
koostöö korraldamine päritoluriigi, endise elukohariigi või
transiitriigi kohta teabe kogumisel ja pakkumisel võimalikele
tagasipöördujatele;
koostöö
korraldamine
Eesti
ja
kolmandate
riikide
konsulaaresinduste ja rändeteenistuste vahel, mille eesmärk on
lihtsustada konsulaarabi pakkumist reisidokumentide hankimiseks
kolmandate riikide kodanikele ning tagada kiire ja edukas
tagasipöördumine;
operatiivkoostöö arendamine Eestis, Lätis ja Leedus tagasisaatmise
ja konsulaarteenuste pakkumise eest vastutavate institutsioonide
vahel;
koolituste korraldamine tagasipöördumisega seotud Eesti
ametnikele, Eestis asuvate kolmandate riikide saatkondade
esindajatele ning partneritele kolmandatest riikidest ja EL-i
riikidest jagamaks parimaid kogemusi sunniviisilise tagasisaatmise
küsimustes;
tagasipöördumisega seotud Eesti ametnikele külaskäikude
korraldamine kolmandatesse riikidesse, et luua kontakte ja sõlmida
koostöölepinguid.

Oodatavad toetuse
saajad

Toetust võivad taotleda kõik Siseministeeriumi valitsemisalasse
kuuluvad sunniviisilise tagasipöördumisega seotud asutused (st
Kodakondsus- ja Migratsiooniamet, Piirivalveamet, Politseiamet ja
Kaitsepolitseiamet). Siiani on eespool osutatud valdkonnaga Eestis
kõige rohkem kokku puutunud Kodakondsus- ja Migratsiooniamet,
kasvamas on Piirivalveameti roll.

Vajaduse korral
põhjendus projektide
puhul, mida
rakendab vahetult
vastutav ametiasutus,
kes tegutseb
rakendusorganina

Vastavalt väljasõidu kohustuse ja sissesõidukeelu seaduse (edaspidi
VSS) paragrahvile 15 peab piirivalveametnik, kodakondsus- ja
migratsiooniametnik või politseiametnik seaduses sätestatud
väljasaatmise aluse olemasolul välismaalase kinni ja korraldab tema
Eestist lahkumise. Kuna nii PVA, KMA, Politseiamet kui
Kaitsepolitseiamet kuuluvad Siseministeeriumi haldusalasse, on
väljasaatmist puudutav monopoolselt Siseministeeriumi vastutada.
Vastavalt VSS-ile, muud asutused väljasaatmist ellu ei vii. Sellest
tulenevalt on õigustatud ka projekti elluviimine otseselt
Siseministeeriumi kui vastutava asutuse poolt.

Oodatavad
koguselised
tulemused ja
kasutatavad näitajad

Meetme elluviimise tulemusel on tagasisaatmise protsess
efektiivsemalt korraldatud, kiirem ja tagasipöörduja jaoks humaansem.
Teabevahetus konsulaaresinduste ja tagasipöördumise eest vastutavate
institutsioonide vahel on paranenud. Tagasipöördujatele vajalike
reisidokumentide hankimise protsess on kiirenenud. Kolmandate
riikidega soovitakse sõlmida 12 koostöölepingut, lihtsustamaks
sunniviisilist tagasisaatmist. Viis Eesti ametnikku on külastanud
kolmandaid riike, et luua kontakte asjakohaste institutsioonidega.
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EÜ toetuse nähtavus

Toetuse taotlejad ja saajad on informeeritud Euroopa Ühenduse
kaasrahastamisest projekti toetamisel. Siseministeeriumi ja toetuse saaja
vahel sõlmitav leping sätestab toetuse saaja kohustuse varustada kõik
toetuse eest ostetud seadmed, ehitised ja renoveeritud ruumid Euroopa
Liidu logoga ning infoga tagasipöördumisfondist kaasrahastamise
kohta. Kui projekti esitletakse laiemale avalikkusele, peab teavitama ka
projekti kaasrahastamisest tagasipöördumisfondist. Siseministeeriumi
Migratsiooni- ja Piirivalvepoliitika osakond jälgib projektide elluviimist
ning korraldab vähemalt ühe kohapealse kontrolli iga projekti kohta.

Vajaduse korral
vastastikune
täiendavus muudest
EÜ vahenditest
rahastatavate
samalaadsete
meetmetega

Ei kohaldu.

Finantsteave

Tegevusele 3.2.1 on ette nähtud eraldis summas 86 666 eurot, millest
ühenduse toetus on 65 000 eurot ja riiklik eraldis 21 666 eurot.

3.3. Neljanda prioriteedi rakendamiseks ette nähtud meetmed: tagasipöördumist
käsitlevate EL-i ühiste standardite edendamine
3.3.1 Koolituste korraldamine tagasipöördumise ja väljasaatmisega kokkupuutuvatele
ametnikele
Meetme eesmärk ja
reguleerimisala

Suurendamaks ametnike teadmisi ja kogemusi sisserändajate
tagasipöördumise toetamisest ja korraldamisest kavatsetakse
korraldada vastavasisulisi koolitusi. Eesti ametnike teadmised ja
oskusteave
vabatahtliku
tagasipöördumise
ja
sunniviisilise
tagasisaatmise, samuti võimaliku massilise ebaseadusliku sisserände
kohta on piiratud. Vabatahtliku tagasipöördumise ja sunniviisilise
tagasisaatmisega tegelevate ametnike teadmisi plaanitakse suurendada
just praktilise koolituse kaudu, mis annaks võimaluse omandada uusi
oskusi, vahetada kogemusi ja tugevdada koostöösidemeid. Meetme
raames
elluviidavad
tegevused
aitavad
suurendada
tagasipöördumisprotsessi kaasatud ametnike teadmisi vabatahtliku
tagasipöördumise ja sunniviisilise tagasisaatmisega seotud aspektidest.
Meetme raames on kavas korraldada järgmised alltegevused:
- koolituste korraldamine, mille eesmärk arendada ametnike
psühholoogilisi oskusi tulemaks toime tagasipöördumise
korraldamisel tekkivate probleemidega;
- pädevate riiklike, piirkondlike, kohalike asutuste ning teiste
pädevate haldusasutuste, õiguskaitseorganite ja kohtute ametnikele
seminaride
ja
ühiskoolituste
korraldamine
tagasipöördumisoperatsioonide juriidiliste ja praktiliste aspektide
kohta;
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-

sunniviisilise tagasisaatmisega seotud Eesti ametnikele praktilise
koolituse korraldamine EL-i riigis, kus asjaomastel ametnikel on
suured kogemused sunniviisilise tagasisaatmise operatsioonide
elluviimisel (nt Saksamaal).

Oodatavad toetuse saajad on riigiasutused,
Oodatavad toetuse
organisatsioonid ja rahvusvahelised organisatsioonid.
saajad
Ei kohaldu.
Vajaduse korral
põhjendus projektide
puhul, mida
rakendab vahetult
vastutav ametiasutus,
kes tegutseb
rakendusorganina

valitsusvälised

Oodatavad
koguselised
tulemused ja
kasutatavad näitajad

Meetme eesmärk on suurendada teadmisi ja kogemusi sisserändajate
tagasipöördumise toetamisel ja rakendamisel. Meetme elluviimise
tulemusel on psühholoogiliste oskuste arendamise koolituse saanud
vähemalt 50 tagasipöördumistega tegelevat ametnikku. Vähemalt
35 väljasaatmistega tegelevat ametnikku on saanud koolituse
väljasaatmistega seotud praktiliste oskuste parandamiseks.

EÜ toetuse nähtavus

Toetuse taotlejad ja saajad on informeeritud Euroopa Ühenduse
kaasrahastamisest projekti toetamisel. Siseministeeriumi ja toetuse saaja
vahel sõlmitav leping sätestab toetuse saaja kohustuse varustada kõik
toetuse eest ostetud seadmed, ehitised ja renoveeritud ruumid Euroopa
Liidu logoga ning infoga tagasipöördumisfondist kaasrahastamise
kohta. Kui projekti esitletakse laiemale avalikkusele, peab teavitama ka
projekti kaasrahastamisest tagasipöördumisfondist. Siseministeeriumi
migratsiooni- ja piirivalvepoliitika osakond jälgib projektide elluviimist
ning korraldab vähemalt ühe kohapealse kontrolli iga projekti kohta.

Vajaduse korral
vastastikune
täiendavus muudest
EÜ vahenditest
rahastatavate
samalaadsete
meetmetega

Ei kohaldu.

Finantsteave

Tegevusele 3.3.1 on ette nähtud eraldis summas 85 000 eurot, millest
ühenduse toetus on umbes 64 000 eurot ja riiklik eraldis 21 333 eurot.
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4. TEHNILINE ABI

4.1 Tehnilise abi eesmärk
Tehniline abi on suunatud Euroopa Tagasipöördumisfondi rakendamise lihtsustamisele,
pakkudes taotlejatele ja projekti rakendajatele piisavalt asjakohast teavet ja toetust tagamaks
programmi kvaliteeti ja terviklikkust.
Tehnilist abi kasutavad Siseministeerium kui vastutav ja auditeerimisasutus ning
Rahandusministeerium kui tagasipöördumisfondi sertifitseerimisasutus järgmisteks
tegevusteks:
 määratud asutuste tegevusega seotud kulud (nt tagasipöördumisfondi rakendamisega
tegelevate Siseministeeriumi ja Rahandusministeeriumi ametnike palgad);
 väliskonsultantide ülesannete täitmisega seotud kulud (nt tegevuskäsiraamatute
koostamine ja programmi hindamine);
 EÜ jaoks programmidokumentide ja hindamisaruannete koostamise ja tõlkimise
kulud;
 teabe levitamisega seotud kulud (nt konkursikutsete avaldamine);
 fondi rakendamisega tegelevatele ametnikele ette nähtud töövahenditega seotud kulud;
 projektide hindamisprotsessi kaasatud ekspertide kulud;
 projektide kohapealsete kontrollidega seotud kulud;
 fondi rakendamisega tegelevate ametnike eri kohtumistel (nt SOLID komitee,
Euroopa Komisjoni korraldatud töötoad jne) osalemisega seotud kulud;
 fondi rakendamisega tegelevate ametnike koolitamisega seotud kulud (nt
projektijuhtimine, projektide hindamine, järelevalve ja raamatupidamine, rikkumistest
teavitamine);
 teavitamistegevustega seotud kulud. Tutvustamaks tagasipöördumisfondi alusel
abikõlblikke tegevusi ja abikõlblikkuskriteeriume, viiakse ellu võimalike taotlejate
teavitamisega seotud tegevused. Samuti korraldatakse teavitamistegevus, millega
esitletakse aastaprogrammi raames saavutatut.
4.2 Oodatavad mõõdetavad tulemused
Tehnilise abi kasutamise peamine tulemus on tagasipöördumisfondi 2009. aasta programmi
edukas rakendamine.
Sõltuvalt tegelikult ellu viidud tegevustest on oodatavad tulemused järgmised:
 piisav arv pädevaid ja koolitatud ametnikke määratud asutustes (tulemuslik ja õigeaegne
lõplike abisaajate nõustamine, järelevalve-, auditeerimis- ja sertifitseerimistegevused);
 võimalikele taotlejatele ja projekti rakendajatele teabe jagamisega (sh teabematerjalide
koostamise ja jaotamisega ning koosolekute, töötubade, teabepäevade jms korraldamisega)
seotud kulutused on kaetud;
 avatud konkursikutsete avaldamisega (ajalehtedes jne) seotud kulud on kaetud;
 toimunud on vähemalt üks kohapealne kontroll iga toetuse saaja kohta;
 tagasipöördumisfondi programmi rakendamisele kaasa aitavad vajalikud dokumendid on
tõlgitud;
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 vajaduse korral on alltöövõtu korras kaasatud välisaudiitorid;
 vajaduse korral on alltöövõtu korras kaasatud väliseksperdid/-hindajad;
 asjakohaste asutuste ametnike tagasipöördumisfondi rakendamisel osalemise käigus
tekkinud reisi- ja elamiskulud on kaetud;
 EÜ
rahastamise
nähtavus
on
tagatud
vastavalt
tagasipöördumisfondi
rakenduseeskirjadele;
 määratud asutuste ja riiklike pädevate asutuste vaheline teabevahetus (nt koosolekute
kujul) on tagatud.
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4.3 EÜ rahastamise nähtavus
ELi logo paigutatakse kõikidele Siseministeeriumi koostatavatele materjalidele (suunised,
taotlusvormid, reklaammaterjalid, teabelehed jne). Tehnilise abi vahendeid kasutades
hangitud seadmed (nt sülearvuti) varustatakse EL-i logoga. Teavitamistegevused (pressiteated
jne) sisaldavad märget kaasrahastamise kohta Tagasipöördumisfondist.
5. RAHASTAMISKAVA PROJEKT
Kuna Eesti on hõlmatud ka Ühtekuuluvusfondiga, suurendatakse põhiõigusakti artikli 16
lõike 4 kohaselt ühenduse toetust meetme kohta 75%-le.
Üldine märkus rahastamiskava projekti kohta
2008. aasta programmis rakendab Eesti mitmeaastase programmi esimese prioriteedi raames
nelja meedet. 2009. aasta programmis rakendab Eesti mitmeaastase programmi esimese
prioriteedi raames nelja meedet, teise prioriteedi raames üht meedet ja neljanda prioriteedi
raames samuti üht meedet. Erinevalt nelja meedet hõlmavast 2008. aasta programmist
rakendatakse 2009. aasta programmi raames kuut meedet. Mitmeaastases programmis on
esimese prioriteedi meetmete rakendamiseks ette nähtud 2008. aastal 444 000 eurot ja
2009. aastal 320 000 eurot, mis moodustab 72% 2008. aasta programmis esimesele
prioriteedile eraldatud summadest. Sellest tulenevalt muudetakse meetmete nr 1, 2, 3 ja 4
eraldisi võrreldes 2008. aasta programmiga, kuna 2009. aasta programmi raames tuleb
rakendada kaht uut tegevust.
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Aastaprogramm – Rahastamiskava projekt
Tabel 1 – Ülevaatlik tabel
Liikmesriik: EESTI VABARIIK
Asjaomane aastaprogramm: 2009
Fond: TAGASIPÖÖRDUMISFOND
(kõik arvud on esitatud
Viide
Viide
eurodes)
prioriteedile konkreetsele
prioriteedile
(1)
Meede 3.1.1: Vabatahtliku
tagasipöördumisalase
nõustamissüsteemi loomine
Meede 3.1.2: Vabatahtliku
tagasipöördumise toetuste
süsteemi loomine

Meede 3.1.3: Spetsiaalsete
meetmete loomine
haavatavate gruppide
väljasaatmisel
Meede 3.1.4:
Välismaalaste, kelle riigis
viibimine ei ole (enam)
seaduslik, sunniviisilise
väljasaatmise rakendamine
Meede 3.2.1: Operatiivse
koostöö arendamine Läti,
Leedu ja kolmandate
riikide institutsioonidega,
mis vastutavad
tagasisaatmise eest

1

Ühenduse toetus
(a)

Riiklik eraldis
(b)

Erasektori
eraldis
(c)

KOKKU
(d=a+b+c)

EÜ
rahastamise
määr
(e=a/d)

115 965

38 655

25 396

0

154 620

1

76 189

1

30 346

10 115

0

1

98 010,05

32 669,6

2

65 000

21 666

19

0

101 585

75,0

Osakaal
kogusummast
(d/kokku
d)
22%

75,0

15%

40 461

75,0

6%

0

130679,65

75,0

19%

0

86 666

75,0

13%

Meede 3.3.1: Koolituste
korraldamine
tagasipöördumise ja
väljasaatmisega
kokkupuutuvatele
ametnikele
Tehniline
abi
(sh
lisasumma 30 000 eurot)
Muud tegevused (2)
KOKKU

4

64 000

21 333

0

85 333

75,0

12%

66 000

22 000

0

88 000

75,0

13%

0

0

0

0

0

0

515 510,05

171 834,6

20

0

687 344,65

75%

100,0

