DOTAČNÍ INFO K 10. 11. 2017

Ministerstvo vnitra
Integrace cizinců 2018
Oprávnění žadatelé:
 Nestátní neziskové organizace (spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, nadace a nadační fondy, účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností, veřejné výzkumné instituce a další právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a poskytování sociálně-právní ochrany dětí) a veřejně výzkumné instituce
Podání žádosti do

20. 12. 2017

Míra dotace:
Dotace ze státního rozpočtu do výše maximálně 70% celkových rozpočtových výdajů k realizaci
činnosti
Typy podporovaných aktivit:
Přímá asistence cizincům ze třetích zemí na odděleních pobytu cizinců OAMP. Streetwork v prostředí cizinců nebo/a vzdělávání streetworkerů. Realizace projektů zaměřených na poskytování
předodjezdových informací, adaptačně-integračních kurzů a podpory lepší orientace cizinců na
pracovištích OAMP. Vzdělávání pracovníků oddělení pobytu cizinců OAMP a pracovníků státní
správy či samosprávy. Podpora integračních aktivit založených na vlastní aktivitě cizinců. Výzkum
postavení žen-migrantek ve společnosti nebo/a výzkum v oblasti integrace cizinců, sledování a
tvorba indikátorů integrace. Aktivity zaměřené na informování široké veřejnosti o oblasti integrace
cílové skupiny.
Více informací na:
http://www.mvcr.cz/clanek/narodni-dotacni-titul-cizinci.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d

Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni
Oprávnění žadatelé:
 Obce či městské části
Podání žádosti do

29. 12. 2017

Míra dotace:
Dotace ze státního rozpočtu ve výši max. 90% nákladů projektu
Typy podporovaných aktivit:
Výuka českého jazyka pro děti i dospělé, podpora integrace v základních a mateřských školách či
v mateřských centrech, pořádání integračních akcí a aktivit, organizace příměstských táborů, vzdě1

lávání pedagogů, činnost asistentů pedagoga a překladatelů, analýza situace cizinců v obci, semináře sociokulturní orientace, sociální poradenství terénní i ambulantní, školení pedagogů, policie a
úředníků samosprávy o cizinecké problematice, informační materiály pro cizince i veřejnost.
Více informací na:
http://www.mvcr.cz/clanek/narodni-dotacni-titul-cizinci.aspx?q=Y2hudW09NA%3d%3d

Moravskoslezský kraj
Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského
kraje na rok 2018
Jednotlivé dotační okruhy:
NM 1/17 Dokumentace národnostní kultury
NM 2/17 Umělecké aktivity s národnostní tématikou
NM 3/17 Kulturně-vzdělávací a výchovné aktivity
Cíle a priority dotačního programu:
Důvodem realizace vyhlášeného dotačního programu je podpořit činnosti zaměřené na udržení
aktivit a tradic příslušníků národnostních menšin, které realizují organizace vykonávající činnost
ve prospěch příslušníků národnostních menšin žijících na území kraje, jako součást plnění povinnosti podle § 1 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Prioritami Programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2018 jsou zejména:









jedinečnost a aktuálnost předkládaných projektů,
význam realizace projektu jako integračního prvku vytvářejícího kulturní společenství regionů kraje,
obohacování kulturního života Moravskoslezského kraje kulturou národnostních menšin,
význam realizace projektu pro uchování a rozvoj kulturního dědictví a tradic Moravskoslezského kraje,
přínos realizace projektu pro občany Moravskoslezského kraje,
přínos realizace projektu pro vyhledávání a výchovu mladých talentů,
počet účastníků, kterým je aktivita nebo akce určena,
trvalost přínosu realizace projektu.

Vymezení okruhu příjemců:
Své projekty mohou přihlásit právnické osoby, které prokazatelně vykonávají činnost ve prospěch
příslušníků národnostních menšin nejméně jeden rok ke dni podání žádosti o dotaci (činnost lze
prokázat např. výroční zprávou, referencemi odborníků, vyjádřením představitele státní správy
či samosprávy). Povinnost prokázat skutečnosti dle předchozí věty se nevztahuje na obce.
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Datum zahájení příjmu žádostí
Datum ukončení příjmu žádostí

1. 12. 2017
10. 1. 2018

Více informací:
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-podpory-aktivit-prislusniku-narodnostnichmensin-zijicich-na-uzemi-moravskoslezskeho-kraje-na-rok-2018-98846/

Ministerstvo pro místní rozvoj
117D622 – Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů
Dotační tituly:
Dotační titul č. 1 – Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou
Podprogram je určen na podporu akcí zaměřených na:
- odstraňování bariér při vstupu do budov a výstupu z budov
- odstraňování bariér uvnitř budov
- bezbariérové úpravy WC a sociálních zařízení ve veřejných prostorách
- pořizování a aplikace zdvižných a transportních technologií a systémů
Dotační titul 2 – Odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů
Podprogram je určen na podporu akcí zaměřených na:
- odstraňování bariér při vstupu do budov a výstupu z budov
- odstraňování bariér uvnitř budov
- bezbariérové úpravy WC a sociálních zařízení ve veřejných prostorách
- pořizování a aplikace zdvižných a transportních technologií a systémů
Vymezení příjemců dotace:
Příjemcem dotace je výhradně obec, jejíž záměry bezbariérových tras v podobě projektů byly
schváleny Řídícím výborem Národního rozvojového programu mobility pro všechny.
Příjem žádostí od
Podání žádosti do

16. 10. 2017
31. 1. 2018

Forma podpory:
Podpora se poskytuje ve formě investiční nebo neinvestiční dotace na konkrétní akci, jejímž cílem
je odstraňování bariér uvnitř budov a bezbariérovosti úpravy WC a sociálních zařízení zejména pro
osoby s omezenou schopností pohybu a orientace
Investiční dotace je dotace na akci, jejíž náklady jsou spojené s pořízením majetku nebo s jeho obnovou, při níž je majetek zhodnocován, případně i s náklady na údržbu a opravu majetku, pokud
jsou součástí investiční akce.
Neinvestiční dotace je dotace na neinvestiční akci, jejíž náklady jsou spojené s údržbou a opravou
majetku, nedochází-li ke zhodnocování majetku
3

http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Podpora-regionu/ProgramyDotace/Podpora-pro-odstranovani-barier-v-budovach-pro-rok-2018

117633 – Euroklíč 2018
Vymezení příjemců dotace:
Příjemcem dotace jsou nevládní neziskové organizace v ČR
Forma podpory:
Podpora se poskytuje ve formě systémové neinvestiční dotace až do výše 100% skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.
Předmět podpory:
Podprogram je určen na nákup a instalaci eurozámků do vybraných budov ve vlastnictví státu a
obcí a zařízení, nákup příslušné sady euroklíčů a zajištění správy a údržby euroklíčů a eurozámků
po dobu udržitelnosti akce. Dále na označení míst opatřených Eurozámkem, návrh a tisk průvodců
po místech osazených Eurozámky.
Příjem žádostí od
Podání žádosti do

16. 10. 2017
31. 1. 2018

http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Podpora-regionu/ProgramyDotace/Podpora-pro-odstranovani-barier-v-budovach-pro-rok-2018
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