Výzva k podávání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu
pro nestátní neziskové organizace
„Integrace cizinců 2017“
pro rok 2017
Ministerstvo vnitra (odbor azylové a migrační politiky) ve smyslu usnesení vlády
č. 593 ze dne 27. června 2016 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním
neziskovým organizacím pro rok 2017 a ve smyslu usnesení vlády ze dne 1. února 2010 č.
92, ve znění pozdějších předpisů, o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního
rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní
správy
vyhlašuje
k zabezpečení plnění úkolů vyplývajících z usnesení vlády České republiky č. 26 ze dne 18.
ledna 2016 Aktualizovaná Koncepce integrace cizinců – Ve vzájemném respektu
výběrový dotační titul „Integrace cizinců 2017“.
Žádost o dotaci si mohou podat:
(1) Žádost o dotaci si mohou podat:
•

podle § 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 218/2000 Sb. spolky vyvíjející činnost
podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů,

•

podle § 7 odst. 1 písm. i) zákona č. 218/2000 Sb. obecně prospěšné
společnosti (zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných
společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů), ústavy, nadace a nadační fondy vyvíjející činnost podle zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

•

podle § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 218/2000 Sb. účelová zařízení
registrovaných církví a náboženských společností, zřízená podle zákona
č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví
a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích
a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, pokud
vykonávají alespoň některou činnost vyjmenovanou v tomto ustanovení,

•

podle § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 218/2000 Sb. veřejné výzkumné
instituce, zřízené na základě zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných
výzkumných institucích

•

podle § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 218/2000 Sb. i další právnické osoby,
jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních,
kulturních, vzdělávacích, výzkumných a sociálních služeb a poskytování
sociálně-právní ochrany dětí.

Tyto organizace musí prokazatelně vyvíjet činnost v oblasti integrace cizinců
nejméně jeden rok.
Součástí žádosti je i prohlášení, že organizace nemá žádné závazky po lhůtě
splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, ke státnímu fondu, zdravotní a sociální pojišťovně,
finančnímu úřadu nebo rozpočtu územního samosprávného celku.
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Podporovány v rámci výzvy budou pouze tyto oblasti:
1. přímá asistence cizincům ze třetích zemí na odděleních pobytu cizinců OAMP:
a) Povinnou přílohou žádosti musí být vyjádření vedoucího pobytového
pracoviště OAMP k obsahu žádosti a formě spolupráce se žadatelem – bez
tohoto dokumentu může být žádost vyřazena.
b) Žadatel o dotaci musí navrhnout dny a časy poskytování služeb dle dohody
s vedoucím pracovníkem pobytového pracoviště OAMP.
c) V žádosti musí být podrobně rozpracován způsob propagace poskytování
asistenčních služeb přímo na pobytovém pracovišti OAMP.
d) Požadovaná kvalifikace: pracovníci projektu, kteří působí v přímém kontaktu
s cizinci musí do 30.6.2017 úspěšně složit test zaměřený na pobytovou
problematiku připravený OAMP (podmínka neplatí pro pracovníky, kteří
poskytují služby cizincům nepřetržitě prokazatelně alespoň 1,5 roku). Pokud
nastoupí nový pracovník k žadateli po 31.5.2017 musí test složit do 3 měsíců
po nástupu nebo v termínu dohodnutém s pracovníky OAMP.
2. streetwork v prostředí cizinců nebo/a vzdělávání streetworkerů,
3. realizace projektů zaměřených na poskytování předodjezdových informací,
adaptačně-integračních kurzů a podpory lepší orientace cizinců na pracovištích
OAMP,
4. vzdělávání pracovníků oddělení pobytu cizinců OAMP a pracovníků státní správy či
samosprávy,
5. podpora integračních aktivit založených na vlastní aktivitě cizinců,
6. výzkum postavení žen-migrantek ve společnosti nebo/a výzkum v oblasti integrace
cizinců, sledování a tvorba indikátorů integrace,
7. aktivity zaměřené na informování široké veřejnosti o oblasti integrace cílové skupiny.
Dotace je účelově určena na integrace státní příslušníky třetích zemí pobývající na území
České republiky legálně v režimu zákona o pobytu cizinců 326/1999 Sb., ve znění
pozdějších předpisů. Zároveň, jako doplňková skupina, mohou být do jednotlivých aktivit také
zapojeny i osoby s udělenou mezinárodní ochranou1. Do oblasti působnosti těchto dotací
NESPADAJÍ občané EU ani státní příslušníci třetích zemí, kteří podali žádost o mezinárodní
ochranu, o níž dosud nebylo pravomocně rozhodnuto. Žádosti, které nevzaly v potaz
cílovou skupinu, budou vyřazeny.
Žádost se podává současně v listinné a elektronické podobě na CD nebo DVD nosiči.
Formulář žádosti a rozpočtu jsou k dispozici v elektronické podobě na internetových
stránkách ministerstva vnitra www.mvcr.cz. Žádost i rozpočet musí být vyplněny v těchto
předepsaných formulářích a formátech. Vyplněnou písemnou žádost, rozpočet a další
případné přílohy je nutno zaslat či dodat v počtu tří identických písemných vyhotovení,
která musí být opatřena podpisem statutárního orgánu, totéž platí pro případné
přílohy. Elektronická podoba žádosti a její příslušné přílohy musí být na CD nebo DVD
nosiči (soubory ve formátu s příponou .docx pro žádost a .xlsx pro rozpočet, dále pak scan
žádosti ve formátu PDF, který musí obsahovat veškeré formální náležitosti především podpis
statutárního orgánu). Tři žádosti s rozpočty včetně příslušných příloh a CD nebo DVD musí
být uloženy v obálce označené nápisem „Dotace Integrace cizinců 2017“. Adresa pro
doručení či dodání: Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky –, Nad Štolou 3,
170 34 Praha 7. Žádosti o dotace se podávají nejpozději do 20. února 2017 včetně (pro
dodržení lhůty je rozhodující datum podání žádosti tj. potvrzený den převzetí zásilky
k poštovní přepravě a v případě osobního podání žádosti na Ministerstvo vnitra prezenčním
razítkem resortu). Nedodržení těchto podmínek povede k vyřazení žádosti.
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Tito cizinci mohou využívat relevantní integrační nástroje nad rámec služeb jim poskytovaných v rámci Státního integračního
programu.
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Adresa pro zaslání žádosti:
Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky –, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7
Obálku označte nápisem: „Dotace Integrace cizinců 2017“
Kontaktní osoba:
Mgr. Jan Kepka, tel. 974 832 305, email jan.kepka@mvcr.cz
Přílohy:
• Obecná část žádosti „Integrace cizinců 2017“
• Formulář rozpočtu
• Zásady poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní
neziskové organizace v rámci dotačního titulu „Integrace cizinců 2017“
• Formuláře k vypořádání projektu

PhDr. Tomáš Haišman
ředitel odboru azylové a migrační politiky
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