Hlavní město Praha
ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Zastupitelstva hlavního města Prahy
číslo 24/40
ze dne 18.2.2021
k návrhu na poskytnutí dotací v rámci "Programu v oblasti podpory aktivit integrace cizinců
na území hl. m. Prahy pro rok 2021"

Zastupitelstvo hlavního města Prahy
I.

II.

schvaluje
1.

úpravu rozpočtu vl. hl.m. Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

2.

poskytnutí dotací městským částem hl.m. Prahy v rámci "Programu v oblasti
podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2021" dle přílohy č. 2
tohoto usnesení

3.

poskytnutí dotací v rámci "Programu v oblasti podpory aktivit integrace cizinců na
území hl. m. Prahy pro rok 2021" přesahujících 200.000,- Kč žadatelům uvedeným v
příloze č. 3 tohoto usnesení v celkové výši 490.000,- Kč z rozpočtu hl.m. Prahy z
kap. 0662 - KUC MHMP, odpa 3429, ORG 96212, ÚZ 115

4.

text veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 tohoto usnesení

ukládá
1. Radě HMP
1. zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení
Termín: 22.2.2021

Předkladatel:
Tisk:
Provede:
Na vědomí:

Rada HMP
Z-9050
Rada HMP
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 24/40 ze dne 18. 2. 2021

Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP)

II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)
Úprava rozpočtu běžných výdajů – mimo pol. 5347
Odbor / Organizace

Číslo akce

Účel / Název akce

ODPA

UZ

ORJ

KUC – MHMP

0096212

Granty – národnostní menšiny

3429

115

0662

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)

Celkem

-

801,20

-

801,20

III. Úprava rozpočtu běžných výdajů - pol. 5347 - poskytnuti (NIV/IV) dotace MČ HMP (strana DAL)
Městská část

Číslo akce

Účel / Název akce

ODPA

POL

UZ

ORJ

Úprava
rozpočtu
(v tis. Kč)

Městská část Praha 3

0091646

Poznejme se, sousedé

6330

5347

115

0616

80,00

Městská část Praha 4

0091646

S hudbou je nám nejlépe

6330

5347

115

0616

50,00

Městská část Praha 8

0091646

Slyším, vidím, chutnám SVĚT

6330

5347

115

0616

70,00

Městská část Praha 9

0091646

Barevná devítka 2021

6330

5347

115

0616

60,00

Městská část Praha 11

0091646

Sousedé z Jižáku 2021

6330

5347

115

0616

100,00

Městská část Praha 13

0091646

Zažijme Butovice jinak 2021

6330

5347

115

0616

18,20

Městská část Praha 14

0091646

Integrace cizinců v MČ Praha 14 v roce 2021

6330

5347

115

0616

100,00

Městská část Praha 14

0091646

Komunitní akce v Praze 14

6330

5347

115

0616

53,00

Městská část Praha 15

0091646

Svět v Hostivaři - Multikulturní sousedský festival

6330

5347

115

0616

70,00

Městská část Praha 15

0091646

Vzdělávací koncepce pro integraci cizinců na území
Prahy 15

6330

5347

115

0616

80,00

Městská část Praha 18

0091646

Inkluze na ZŠ a MŠ Tupolevova

6330

5347

115

0616

40,00

0091646

Poznej svého souseda

6330

5347

115

0616

40,00

0091646

Suchdol pro všechny

6330

5347

115

0616

40,00

Městská část Praha-Dolní
Měcholupy
Městská část PrahaSuchdol

Celkem

801,20

Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 24/40 ze dne 18. 2. 2021
Program v oblasti podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2021
Okruh č. 1 - Aktivity na podporu integrace cizinců v hl. m. Praze kulturní, společenská a osvětová činnost, jazyková příprava a komunitní práce
Číslo
projektu

3039

Žadatel

Městská část Praha 3

IČO

Název projektu / anotace

Celkové náklady

Požadovaná dotace

Dotace HMP

00063517

Poznejme se, sousedé - V rámci projektu bude realizována kulturně společenská akce pro rodiny s dětmi z
řad cizinců a majoritní společnosti žijících na území Prahy 3. Akce probíhá již od r. 2012 a je součástí
komplexního souboru aktivit obce na podporu integrace cizinců. Cílem projektu je prevence vzniku
sociálního napětí a případných negativních tendencí ve vztazích mezi majoritní společností a cizinci,
zachování sociální soudržnosti, předcházení vzniku uzavřených komunit cizinců a sociálního vyloučení
cizinců. MČ P3 se rozhodla podpořit navázání vztahů mezi cizinci a majoritou z důvodu vysoké
koncentrace cizinců na Praze 3 (tvoří více než 20% obyvatel). Akce bude probíhat v parku Parukářka a
zahrnuje vzdělávací interkulturně zaměřené hry a workshopy pro děti, workshopy a kulturní program pro
dospělé zaměřený na prezentaci nejčastěji zastoupených skupin cizinců v Praze 3, bude zde nabídka
zahraniční kuchyně a kulinářská show. Předpokládaným přínosem projektu je navazování přátelských
vztahů mezi cizinci, majoritní společností i mezi komunitami cizinců navzájem na lokální úrovni,
oboustranné poznávání kultur, tradic a zapojení cizinců do života společnosti. Náklady na kulturní
program (hudební a taneční vystoupení, workshopy a aktivity pro děti i dospělé, kuchařská show);
technické zajištění (ozvučení, podium, stánky, lavice na sezení, zábrany, zázemí pro účinkující, pronájem
elektrického agregátu, úklid, toalety a voda, dopravní značení, OSA); propagace (výroba, překlad a tisk
letáků a plakátů vč. překladu do AJ, RUS a VIET).

300 000 Kč

120 000 Kč

80 000 Kč

487 630 Kč

100 000 Kč

50 000 Kč

1 038 252 Kč

672 627 Kč

70 000 Kč

1 264 300 Kč

150 000 Kč

60 000 Kč

3040

Městská část Praha 4

00063584

3041

Městská část Praha 8

00063797

3042

Městská část Praha 9

00063894

S hudbou je nám nejlépe - Projekt volně navazuje na předchozí ročníky festivalu Kaleidoskop a
představuje kulturní akci pro obyvatele Prahy 4 z řad cizinců i majority ve formě festivalu či hudebně
kulturní akce. Součástí programu budou hudební a taneční vystoupení dětí a umělců českých i
zahraničních, v plánu je workshop či soutěže pro děti, které budou hrát tematické hry a plnit vědomostní
úkoly na téma cizinci. Součástí programu bude i nabídka etnické kuchyně. Cílové skupiny projektu
představují široká veřejnost (majoritní společnost i cizinci) bez rozdílu věku, NNO zaměřené na integraci
cizinců i cizinecké organizace. Náklady na zajištění programu festivalu (účinkující, kapely, tanečníci,
workshopy, přednášky), moderátora, fotografa.
Slyším, vidím, chutnám SVĚT - Projekt se zaměřuje na realizace festivalu s cílem podpořit tolerantní a
přátelské soužití majoritní společnosti s cizinci a posílit kosmopolitní charakter společnosti. V městské
části Praha 8 žije dle propočtů 15,3% migrantů, což je v porovnání s ostatními pražskými obvody
nadprůměrné. Projekt Slyším, vidím, chutnám SVĚT si klade za cíl zapojit migranty do kulturního i
společenského dění majoritní společnosti. Činí tak prostřednictvím zástupců daných zemí, jejich
reprezentantů, členů krajských spolků, ve spolupráci s neziskovými organizacemi. Akce je zaměřená na
všechny generace cizinců i Čechů, program je pro všechny generace bez rozdílu. Festival se bude
odehrávat ve vnitřních prostorách i veřejném prostranství, kdy se každá prezentovaná země představí v
jednotlivých oddílech, čímž budou návštěvníkům akce představeny kultury cizinců a zároveň bude možné
se dozvědět informace o životě cizinců v Praze a v ČR. Program bude zahrnovat koncerty kapel (zahraniční
umělci žijící v ČR), možnost naučit se tance dané země, projekce fotografií/filmů, výstavu fotografií,
pouliční divadlo. Dále bude představena gastronomie jednotlivých států, workshopy na environmentální
téma, zábavný program pro děti (workshopy a hry - představení národních her daných zemí). Náklady na
pronájem prostor, technické zajištění, výtvarné potřeby, personální zajištění, materiál, propagaci, grafiku
a tisk, poplatky OSA, honoráře pro umělce a vystupující.
Barevná Devítka 2021 - Barevná devítka je již tradiční multikulturní festival, jehož 17. ročník se koná
tradičně v Praze 9. Představuje se zde okolo 35 etnických menšin prostřednictvím tradiční hudby, tance,
výtvarného umění, workshopů či ochutnávek jídel. Festival poskytuje národnostním menšinám, cizincům i
jednotlivým kolektivním identitám prostor pro to se sejít a představit majoritní společnosti svou kulturu a
zároveň lépe poznat i tu českou, v zájmu usnadnění vzájemného soužití. Cílem je atraktivním kulturním
programem široké veřejnosti zprostředkovat přehlídku kultur cizinců a národnostních menšin, kteří jsou
běžnou součástí společnosti. Cílem je zapojit etnické menšiny do kulturního dění v Praze. Náklady na
přepravu osob a materiálu, ubytování vystupujících umělců, propagaci, personální zajištění, materiál,
etnocatering.

Poznámka

Program v oblasti podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2021
Okruh č. 1 - Aktivity na podporu integrace cizinců v hl. m. Praze kulturní, společenská a osvětová činnost, jazyková příprava a komunitní práce
Číslo
projektu

3043

3044

3045

3046

Žadatel

Městská část Praha 11

Městská část Praha 13

Městská část Praha 14

Městská část Praha 14

IČO

00231126

00241687

00231312

00231312

Název projektu / anotace
Sousedé z Jižáku 2021 - Projekt zahrnuje několik dílčích projektů zaměřených na podporu vzájemného
soužití mezi majoritou a cizinci. Podprojekt 1 představuje kulturní program v rámci oslav MČ Praha 11 –
Dny Prahy 11 v roce 2021 zaměřený na zapojení cizinců či organizací, jež s cizinci pracují. Podprojekt 2
představuje zapojení cizinců do akcí spjatých s místní kulturou a tradicemi: Masopustní průvod,
Čarodějnice, Dětský den, Dušičkový průvod a Mikulášský průvod. Do stávajícího scénáře každé z těchto
akcí vhodně implementovat zapojení cizinců například formou hudební nebo taneční vložky, ukázkou
jejich tradičních oslav podobného charakteru, tradičních oděvů a podobně. Podprojekt 3 zahrnuje
podporu kulturních a uměleckých aktivit cizinců na území hl. města Prahy prostřednictvím nabídky
prostor v provozovaných kulturních střediscích působících na území MČ Praha 11. Cílovou skupinou všech
výstupů jsou Češi a cizinci, kteří žijí v Městské části Praha 11, či cizinci žijící na území hl. města Prahy.
Cílem realizovaných aktivit a programu je podpora vztahů mezi obyvateli Jižního Města a cizinci s cílem
představit si vzájemně vlastní kultury – českou (nejvíce zastoupenou na území MČ Prahy 11), ukrajinskou,
vietnamskou, ruskou, ale i další, včetně cizinců ze zemí EU, Afriky, Latinské Ameriky aj. Přínosem by pak
měla být bezpečná a vstřícná integrace obyvatel - cizinců, kteří žijí na Jižním Městě, přičemž výchozím
komunikačním jazykem je kultura. Náklady na materiál (technické zajištění akce, materiál na výtvarné
dílny), personální zajištění projektu, technické a jiné organizační služby.

Zažijme Butovice jinak 2021 - Projekt chce prostřednictvím ověřené akce s několikaletou tradicí – Zažijme
Butovice jinak 2021 a plánovaného společenského programu rozvíjet a posilovat vzájemné soužití mezi
obyvateli Prahy 13 různých národností a různého věku. Městská část Praha 13 se do programu akce zapojí
podporou zázemí akce a zajištěním programu sousedského festivalu i se zaměřením na cizince či s jejich
zapojením. Přínosem jednodenní komunitní akce je posílení vzájemného soužití mezi obyvateli Prahy 13
různých národností a různého věku. Náklady na personální zajištění akce (úhrada služeb spojených s
realizací divadelních představení a hudebních vystoupení, příprava a realizace akce).

Integrace cizinců v MČ Praha 14 v roce 2021 - Předmětem předkládaného projektu je zajištění terénní
práce s cizinci na území MČ Praha 14 s využitím osvědčeného propojení dvojice sociální pracovník interkulturní pracovník. Terénní práce bude probíhat celoročně. Obecným cílem projektu je zkvalitnění
soužití mezi cizinci a většinovou společností a jejich podpora k úspěšné integraci do společnosti.
Specifickými cíli jsou zvýšení informovanosti cizinců o jejich právech a povinnostech, zlepšení jejich
orientace v prostředí ČR a MČ Praha 14. Terénní práce, která takto probíhá na MČ Praha 14 od r. 2011
bude zajištěna ve spolupráci s Organizací pro pomoc uprchlíkům, která má s tímto typem aktivit
dlouholeté zkušenosti. Přidanou hodnotou tohoto programu je možnost okamžitého řešení zakázek
klientů. Nutnost „dojít za službou“ je totiž často bariérou, která cizince odrazuje od využívání sociálních
služeb. Náklady na sociálního a interkulturního pracovníka.

Komunitní akce v Praze 14 - Projekt „Komunitní akce v Praze 14“ cílí primárně na podporu porozumění a
zlepšení sousedských vztahů přes společné aktivity. Důraz bude kladen na zapojení vlastních aktivit
cizinců a využití integračního potenciálu škol. Cílovou skupinou, na kterou je projekt zaměřen, jsou
obyvatelé Městské části Praha 14. Projekt navazuje na aktivity podpořené ze strany MHMP v roce 2019 a
2020 a jeho obsahem je jednak realizace série akcí na školách se zaměřením na společné akce a oslavy
různorodosti, jednak i komunitní akce, které budou realizovat přímo zástupci cizinců nebo jejich spolků,
přičemž tato aktivita bude realizována ve spolupráci s migrantským spolkem Youth Included, z.s, který
zajistí komunikaci s realizátory. Městská část poskytne prostor pro konání akcí v některém z komunitních
center (komunitní centrum Plechárna, komunitní centrum Kardašovská, komunitní centrum H55) a
zapůjčí potřebné vybavení. Náklady na zajištění komunitních akcí na školách (pořízení výtvarných potřeb,
dekorací, potravin pro etnickou kuchyni a vybavení), komunitních akcí cizinců (organizace, mentoring ,
facilitace a celkové zajištění komunitních akcí) a propagaci (grafické návrhy a tisk letáků, propagace v
cizojazyčných médiích).

Celkové náklady

Požadovaná dotace

Dotace HMP

324 000 Kč

259 200 Kč

100 000 Kč

26 000 Kč

18 200 Kč

18 200 Kč

215 500 Kč

100 000 Kč

100 000 Kč

66 500 Kč

53 000 Kč

53 000 Kč

Poznámka

Program v oblasti podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2021
Okruh č. 1 - Aktivity na podporu integrace cizinců v hl. m. Praze kulturní, společenská a osvětová činnost, jazyková příprava a komunitní práce
Číslo
projektu

3047

3048

3049

3050

Žadatel

Městská část Praha 15

Městská část Praha 15

Městská část Praha 18

Městská část PrahaDolní Měcholupy

IČO

Celkové náklady

Požadovaná dotace

Dotace HMP

191 500 Kč

153 200 Kč

70 000 Kč

188 760 Kč

141 008 Kč

80 000 Kč

00231321

Inkluze na ZŠ a MŠ Tupolevova - Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: přímá podpora
dětí s OMJ a jejich rodičů/ zákonných zástupců a komunitní aktivity a podporu inkluzivního prostředí
školy. Projekt si klade za cíl poskytnout dětem s OMJ intenzivní týdenní výuku češtiny před nástupem do
první třídy, zajistit celoroční doučování ČJ žákům s OMJ, kteří tuto podporu potřebují, rozvíjet
komunikaci, sdílet zkušenosti a dobrou praxi školy s rodičovskou veřejností, zlepšit jazykové dovedností
žáků ZŠ, posílit jejich sebevědomí a postavení v třídních kolektivech, podpořit inkluzivní klima a komunitní
charakter školy. Aktivity vedoucí k cíli jsou následující - 1) celoroční doučování ČJ žáků s OMJ na ZŠ (s
výjimkou prázdnin), 2) doučování ČJ dětí s OMJ v MŠ hravou formou, 3) intenzivní týdenní kroužek „těším
se do školy“ před startem školního roku, 4) setkávání se s žáky s OMJ, jejich rodiči a českými kamarády –
workshopy. Náklady na personální zajištění.

182 750 Kč

139 800 Kč

40 000 Kč

00231347

Poznej svého souseda - Cílem projektu je začlenění cizinců do života „obce“ a překlenutí jazykové bariéry
se zaměření především na rusky mluvící skupinu, která je v MČ nejpočetnější. Obsahem projektu jsou
jazykové kurzy pro dospělé, individuální kurz pro asistentku pedagoga pro děti s OMJ, sousedská setkání s
důrazem na zvyky a etnické ochutnávky, začlenění cizinců do spolků a skupin v oblasti sportu a kultury,
rozšíření akcí MČ o další aktivity pro vzájemné seznámení mezi majoritou a cizinci (kvízy, soutěže, jídlo,
hudba, tanec apod.). Projekt se zaměřuje i na podporu kariérního růstu cizinců (poradna pro výběr
povolání, pomoc s rekvalifikací). Přínosem by měla být lepší sousedská snášenlivost, vzájemné pochopení
a akceptace, a rovněž zlepšení pořádku a klidu v ulicích MČ, větší pocit sounáležitosti cizinců s místní
majoritou a rovněž vědomí jejich přínosu do místní komunity. Náklady na etnocatering, grafiku, tisk,
výtvarné potřeby, personální zajištění, školení zaměstnanců, jazykovou výuku, podporu zapojení cizinců
ve sportovních a zájmových organizacích, stan na workshopy a ochutnávky.

64 600 Kč

51 680 Kč

40 000 Kč

00231355

00231355

Název projektu / anotace
Svět v Hostivaři - Multikulturní sousedský festival - Multikulturní sousedský festival zaměřený na
vzájemné seznámení majority a cizinců prostřednictvím kulturního, osvětově zaměřeného a zábavního
programu. Program akce zahrnuje jednak kulturní program, jednak i ochutnávky jídel, workshopy a další
osvětově zaměřené aktivity. Dále zahrnuje i prezentaci stánků zaměřených na seznámení návštěvníků
akce s kulturami obyvatel žijících na území MČ Praha 15 a rovněž a partnerských měst. Podtitulkem akce
je zároveň heslo „když nemůžeme do světa, svět přijde za námi“. Festival se zaměří i na zapojení
podnikatelské sféry – mezinárodní menu si připravují místní restaurace, které budou mít na akci své
stánky. Vedle zahraniční kuchyně budou na festivalu prezentována i tradiční česká řemesla a kuchyně, o
tradiční české nápoje se postará místní pivovar a moravské vinařství. Součástí programu budou
vystoupení jednotlivých kapel a interpretů, kteří budou pečlivě vybráni, aby byli v souladu s výše
uvedenou koncepcí celého projektu. Dále se budou na programu podílet členové místních spolků, jež se
představí se svým multikulturním programem – např. orientální tance, bojové umění aj. Pro dětské
návštěvníky festivalu bude připravena prezentace exotických zvířat.Charakter akce má za cíl propojit
několik cílových skupin z hlediska věku, potřeb i etnicity a má tak preventivně působit proti
nesnášenlivosti a xenofobii. Náklady na pronájem elektrocentrály, kabeláže, pódií, stage, stanů, stolů a
technického zázemí, pronájem aparatury a zvukaře, moderátora, honoráře vystupujícím, poplatky OSA,
zdravotní dozor, ubytování pro hudební těleso z ciziny, pronájem odpadkových košů, úklid po akci,
grafiku a tisk propagačních materiálů, atrakce v prostoru festivalu, prezentaci tradičních jídel pro
účastníky, výtvarné potřeby na workshopy.
Vzdělávací koncepce pro integraci cizinců na území Prahy 15 - Jedná se o zpracování informačního a
vzdělávacího materiálu pro děti a žáky MŠ a ZŠ s odlišným mateřským jazykem, žijící v městské části Praha
15 a blízkém okolí, kdy český text je doplněn o překlady do ukrajinštiny a vietnamštiny. Materiál tedy
bude rozšířen o překlad do obou jazyků a bude tak zlepšena využitelnost a přístupnost dokumentu pro
práci s dětmi s OMJ. Vedení městské části vedla k realizaci projektu i současná situace s mnoha
omezeními kolem nemoci COVID-19. Lidé, především cizinci, jsou ve větší sociální izolaci, tráví více času
doma či v přírodě v blízkém okolí domova a to je vhodný čas na pracování s výše uvedeným materiálem.
Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi s odlišným mateřským jazykem, dále učitelé a vychovatelé MŠ a ZŠ.
Materiál bude distribuován zdarma do všech mateřských a základních škol na území Prahy 15 jako
podklad pro práci pedagogů s dětmi cizinců a jejich rodinami. Hlavním cílem projektu je prohloubení
vztahu této skupiny obyvatel k místu bydliště. Jeho cílem je i rozvoj komunikace s dítětem, kdy se hravou
formou společně dozví více informací z historie i současnosti Prahy 15. Náklady na grafiku, tisk,
překladatelské služby.

Poznámka

Program v oblasti podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2021
Okruh č. 1 - Aktivity na podporu integrace cizinců v hl. m. Praze kulturní, společenská a osvětová činnost, jazyková příprava a komunitní práce
Číslo
projektu

Žadatel

IČO

Název projektu / anotace

Celkové náklady

Požadovaná dotace

Dotace HMP

113 000 Kč

87 000 Kč

40 000 Kč

4 462 792 Kč

2 045 715 Kč

801 200 Kč

Suchdol pro všechny - Projekt zahrnuje aktivity pro navázání aktivní spolupráce s cizinci a zvýšení
povědomí majoritní společnosti o cizinecké populaci. Navržený projekt zahrnuje celý souhrn aktivit
zaměřených zejména na vzájemné setkávání, navazování komunikace a zejména poznávání specifik
jednotlivých národností. Cílovými skupinami jsou majoritní obyvatelé městské části a cizinci žijící zejména
v dané MČ. Hlavními aktivitami je akcent na téma cizinců u tradičních akcí konaných na území MČ posvícení, restaurant day. Dále pak menší neformální setkání ve formě společného pikniku pro snazší
navázání komunikace i naopak informativnější národní večery. Doplněním mozaiky akcí jsou pak výstavy
fotografií či prací cizinců v kulturně-komunitním centru a pravidelná setkávání šachového klubu včetně
uspořádání turnaje dvojic (jeden z hráčů musí být jiné národnosti). Přínosem projektu je zapojení se
cizinců do aktivit probíhajících v městské části, navázání nových kontaktů a pravidelná setkávání.
Současně s tím pak roste povědomí místních obyvatel o životě, zvycích a specifikách ostatních národností,
podporuje se větší otevřenost majoritní společnosti a její tolerance. Náklady na hudební/hudebně
divadelní vystoupení, technické zajištění akcí, materiál na tvůrčí dílny, zajištění surovin pro vaření
národních pokrmů, tisk, interaktivní tematicky zaměřené hry.
3051

Městská část PrahaSuchdol

00231231

Celkem

Poznámka

Příloha č. 3 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 24/40 ze dne 18. 2. 2021
Program v oblasti podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2021
Okruh č. 1 - Aktivity na podporu integrace cizinců v hl. m. Praze kulturní, společenská a osvětová činnost, jazyková příprava a komunitní práce
Projekty s dotací nad 200 000,- Kč
Číslo
projektu

3009

3028

Žadatel

Charita Česká republika

META, o.p.s. Společnost pro
příležitosti mladých
migrantů

IČO

Název projektu / anotace

Celkové náklady

Požadovaná dotace

Dotace HMP

70100969

Infolinka v mongolském, vietnamském a ukrajinském jazyce - Předmětem projektu je provoz asistenční
telefonické a internetové infolinky zprostředkující informace, tlumočení, překlady a krizovou intervenci ve
vietnamském, mongolském a ukrajinském jazyce. Hlavním cílem je prostřednictvím nízkoprahové služby
pomoci překonávat jazykové, kulturní a informační bariéry v komunikaci mezi cizinci a majoritou,
informovat cizince o jejich právech a povinnostech a usnadnit jim přístup k sociálním a návazným
službám. Služba je určena cizincům ze třetích zemí legálně pobývajících na území ČR, kteří hovoří
mongolsky, vietnamsky, nebo ukrajinsky a zároveň slouží českým institucím a občanům, kteří s těmito
cizinci přicházejí do styku. Dle veřejných statistik pobývá třetina stávajících klientů Infolinky na území hl.
m. Prahy. Cílem služby je také odstraňování předsudků u cílové skupiny i majoritní společnosti; vyvracení
dezinformací a prevence činnosti nelegálních zprostředkovatelů oslovujících klienty cílové skupiny.
Aktivitami projektu jsou provoz telefonické a e-mailové Infolinky, která poskytuje informace a tlumočení
ve vietnamském, mongolském a ukrajinském jazyce. Příchozím služba poskytuje informace,
zprostředkovává kontakt se společenským prostředím, pomáhá při prosazování práv a zájmů a v
některých případech také poskytuje pomoc krizové intervence (úmrtí v rodině, těžká nemoc dítěte,
domácí násilí, rozvod, šikana ve škole apod.). Předností projektu je snadná dostupnost služby i pro
klienty, pro které je obtížné z časových důvodů (pracovní, zdravotní apod.) nebo kvůli intimnímu
charakteru dotazů (sexuální orientace, domácí násilí a další krizové situace) osobně navázat spolupráci s
interkulturním pracovníkem. Vzhledem ke skutečnosti, že službu poskytují rodilí mluvčí z dané komunity,
je pro klienty snazší navázat vztah a to dále usnadňuje komunikaci a řešení dané životní situace. Náklady
na operátory linek (DPP), supervizora, metodika, školení a kurzy, telefonické připojení, propagaci
projektu.

1 742 500 Kč

368 060 Kč

250 000 Kč

505 740 Kč

327 740 Kč

240 000 Kč

2 248 240 Kč

695 800 Kč

490 000 Kč

Zvyšování jazykových kompetencí dětí a žáků s OMJ a jejich rodičů - Projekt je zaměřen na podporu
začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) do vzdělávání v pražských MŠ, ZŠ a SŠ,
včetně podpory komunikace rodičů se školami. Projekt má 2 cílové skupiny: děti a žáky s OMJ a dospělé
cizince. Vytyčeného cíle má být dosaženo zvyšováním jazykových kompetencí dětí a žáků s OMJ i jejich
rodičů. Za tímto účelem budou cílovým skupinám nabídnuty 2 typy vzdělávacích aktivit (kurzy češtiny a
doučování) v rámci 3 aktivit: 1) Kurzy češtiny pro děti a žáky s OMJ, 2) Doučování pro žáky s OMJ a 3)
Kurzy češtiny pro dospělé cizince. Projekt tedy bude realizován formou dlouhodobých a pravidelných
vzdělávacích aktivit. Přínos projektu pro cílové skupiny je vyjádřen v dosažení specifických cílů projektu,
tj. zvýšení efektivity zapojení dětí a žáků s OMJ do výuky i do kolektivu a zlepšení komunikace rodičů dětí
a žáků s OMJ se školami a dalšími institucemi. Náklady na materiály na kurzy pro děti (kopírování a tisk
učebních materiálů, výukové pomůcky a hry), učebnice na kurzy pro dospělé, koordinátora vzdělávacích
aktivit, lektorné kurzů, metodičku kurzů češtiny, externí experty na školení dobrovolníků, pronájem
prostor na kurzy, telefonní a účetní služby, grafické práce, překlady informačních letáků.
26982633

Celkem

Poznámka

Příloha č. 4 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 24/40 ze dne 18. 2. 2021

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
č. DOT/62/02/<……>/2021
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů“), zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“) a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi Poskytovatelem a Příjemcem (dále
jen „Smlouva“)

A. Poskytovatel
Hlavní město Praha, se sídlem Mariánské nám. 2, Praha l, IČO: 000 64 581, DIČ: CZ00064581
zastoupené ředitelem odboru kultury a cestovního ruchu MHMP, MgA. Jiřím Sulženkem,
Ph.D.
číslo účtu: 5157998/6000, bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, Praha 6
(dále jen „Poskytovatel“)
B. Příjemce
Jméno a příjmení / název: <………………..>, datum narození / IČO: <………………..>,
adresa bydliště / sídlo: <………………..>
zastupuje <………………..>
číslo účtu: <………………..>

bankovní spojení: <………………..>

(dále jen „Příjemce“)
(Poskytovatel a Příjemce dále jen „Smluvní strany“)
C. Doložka
V souladu s ustanovením § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění
pozdějších předpisů, tímto hlavní město Praha potvrzuje, že uzavření Smlouvy schválilo
Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. <číslo usnesení> ze dne <datum schválení usnesení>
(dále jen „Usnesení“).
D. Předmět Smlouvy
1. Předmětem Smlouvy je poskytnutí peněžních prostředků Poskytovatele ve výši <přidělená
částka>,- Kč (slovy: <částka slovy>) (dále jen „Dotace“) na výše uvedený účet Příjemce do
30 kalendářních dnů po nabytí účinnosti Smlouvy.
2. Příjemce Dotaci přijímá a zavazuje se ji využít na realizaci účelu <název projektu a
evidenční číslo dle přílohy Usnesení>, který je blíže specifikován v žádosti Příjemce, v
„Programu v oblasti podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2021“

schváleném usnesením Rady hlavního města Prahy č. 1871 ze dne 24.8.2020 (dále jen
,,Program“) a v Usnesení / Usnesení s výjimkou nepodpořených položek (dále jen „Účel“).
3. Příjemce je povinen dosáhnout stanoveného Účelu do 31. 12. 2021.
E. Veřejná podpora a Slučitelnost
1. Poskytnutí Dotace kumulativně nenaplňuje znaky veřejné podpory dle čl. 107 odst. 1
Smlouvy o fungování EU (dříve čl. 87 až 89 Smlouvy o založení Evropského společenství) a
Dotace nezakládá veřejnou podporu. Prokáže-li se po poskytnutí dotace, že tato naplňuje
znaky veřejné podpory dle čl. 107 až 109 Smlouvy o fungování Evropské unie, zavazuje se
Příjemce Dotaci neprodleně vrátit zpět na účet Poskytovatele, a to včetně úroků stanovených
Komisí (EU)
2. Účel může být spolufinancován z rozpočtu jiných územních samosprávných celků, státního
rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropské Unie, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto
podpor nevylučují.
3. Duplicitní úhrada stejných výdajů Účelu z různých veřejných i jiných zdrojů není dovolena.
F. Doba pro předložení finančního vypořádání Dotace
1. Příjemce je povinen doručit Poskytovateli finanční vypořádání Dotace na vyplněném
formuláři „Finanční vypořádání dotace“ a vrátit nevyčerpané peněžní prostředky do 31.
1. 2022.
2. Formulář bude ke stažení na webových stránkách hlavního města Prahy www.praha.eu – o
městě/finance/dotace a granty/integrace cizinců a doručuje se v tištěné podobě na adresu
„Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy, odbor kultury a cestovního ruchu,
oddělení národnostních menšin a cizinců, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1“ (dále jen
„Adresa“), a to buď osobně v hlavní podatelně na výše uvedené adrese v úředních hodinách
podatelny, nebo prostřednictvím držitele poštovní licence, kdy pro dodržení lhůty je rozhodné
datum odeslání finančního vypořádání Poskytovateli. Příjemce je povinen finanční vypořádání
Dotace doručit rovněž v elektronické podobě jako elektronický formulář uložený ve formátu
„zfo“ (Software602 Form Filler), přičemž je povinen doručit vygenerované potvrzení o
elektronickém podání společně s tištěnou podobou finančního vypořádání. Obě finanční
vypořádání musejí být identická, a to včetně příloh.
3. Nevyčerpané peněžní prostředky je Příjemce povinen vrátit na číslo účtu Poskytovatele
uvedené výše a uvést variabilní symbol IČO / RČ (identifikační číslo / rodné číslo) a specifický
symbol číslo této smlouvy.

G. Podmínky použití dotace
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1. Příjemce je povinen využít Dotaci hospodárně, efektivně a účelně pouze na realizaci Účelu,
vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost, na úhradu uznatelných nákladů vyplývajících
z Účelu a vzniklých od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021. Změnu vlastnictví investičního majetku
pořízeného nebo technicky zhodnoceného z Dotace podle Smlouvy lze provést nejdříve za 10
let od dosažení Účelu.
2. Příjemce je povinen vykazovat Dotaci odděleně v rámci své účetní evidence v souladu se
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
účetnictví“), a umožnit Poskytovateli kontrolu originálů účetních písemností. Příjemci, kteří
nevedou účetnictví podle citovaného zákona, jsou povinni vést ve vztahu k předmětu Smlouvy
daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších
předpisů rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se k Dotaci splňovaly náležitosti
účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, s výjimkou písm. f) předmětného
ustanovení, a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné a srozumitelné, vedené v
písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvanlivost a aby uskutečněné
příjmy a výdaje byl vedeny analyticky a ve vztahu k Dotaci (a takto označeny). V případě, že
Příjemcem Dotace je fyzická osoba, která nemá povinnost vést účetnictví, doloží společně
s dokumentem „Finanční vypořádání Dotace“ originály dokladů prokazující použití Dotace.
3. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům vyplývajícím z Účelu, je pro
Příjemce uznatelným nákladem, pokud Příjemce není plátce této daně nebo pokud je plátcem
DPH, ale nevzniká mu nárok na odpočet této daně podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
4. Příjemce je povinen postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), dojde-li k naplnění stanovených
podmínek, zejména pak stanovených v § 4 odst. 2 ZZVZ.
5. Příjemce prohlašuje, že nemá žádné závazky vůči orgánům veřejné správy po lhůtě splatnosti
(zejména se jedná o daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na
veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti a odvody za porušení rozpočtové kázně). Příjemce současně
prohlašuje, že se nenachází v úpadku či likvidaci a pokud se tak stane, bude postupovat v
souladu se Smlouvou. Příjemce dále prohlašuje, že nebyl v posledních 5 letech před podáním
žádosti pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ. Jde-li o právnickou
osobu, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního
orgánu této právnické osoby. Je-li členem statutárního orgánu Příjemce právnická osoba, musí
podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak také každý člen statutárního orgánu této
právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu Příjemce.

6. Smluvní strany jsou oprávněny ukončit Smlouvu na základě dohody smluvních stran.
Poskytovatel je oprávněn Smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu, s výpovědní lhůtou 14 dní
ode dne, kdy byla písemná výpověď doručena Příjemci, a to v souladu s ustanovením § 166
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odst. 2 správního řádu. Nepodaří-li se výpověď prokazatelným způsobem doručit, má se za to,
že je doručena 10. den od jejího odeslání. Dnem výpovědi zanikají práva a povinnosti
smluvních stran, výpověď se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy.
H. Další podmínky související s Účelem
1. Příjemce je povinen při realizaci Účelu a po jeho skončení prokazatelným a vhodným
způsobem prezentovat hlavní město Prahu a jeho logo jako Poskytovatele Dotace na všech
propagačních a informačních materiálech, pokud existují, na pozvánkách, případně slovně
prezentovat Poskytovatele v médiích a při vydávání tiskových zpráv; v případě, že Příjemce
provozuje webové stránky a uvádí zde informace o Účelu, zveřejněním oficiálního loga
Poskytovatele na vhodném a viditelném místě společně s uvedením informace „Projekt je
realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.“ K tomuto účelu uděluje Poskytovatel
Příjemci souhlas s užíváním loga hlavního města Prahy. Použití loga se řídí podle „Manuálu
jednotného vizuálního stylu hlavního města Prahy – grafického manuálu HMP“ dostupného na
https://praha.brandcloud.pro/. Pro získání loga ve formátu určeném pro grafické účely a
kontrolu správnosti použití loga k propagačním účelům Příjemce kontaktuje Odbor médií a
marketingu MHMP na adrese logo@praha.eu. Propagaci Poskytovatele je Příjemce povinen
doložit v rámci Finančního vypořádání dotace (např. videozáznam, fotografie). Poskytovatel si
vyhrazuje právo využít případné informace a výstupy realizovaného Účelu dotace včetně
digitální a tištěné prezentace ke své prezentaci a k případnému poskytnutí třetí osobě. Příjemce
se zavazuje toto právo Poskytovatele strpět a poskytnout k jeho realizaci veškerou součinnost.
V případě výroby a vydání publikace nebo jiného média v rámci realizace Účelu se Příjemce
zavazuje zabezpečit je na území České republiky.
2. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, veřejnou finanční
podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. Příjemce je povinen umožnit
Poskytovateli provádění průběžné a následné veřejnosprávní kontroly nakládání s Dotací v
souladu se zákonem o finanční kontrole, a to po dobu realizace Účelu a dále po dobu 10 let po
dosažení Účelu. Příjemce je povinen na požádání předložit Poskytovateli veškeré účetní a
ostatní potřebné doklady, vztahující se k Dotaci a poskytnout součinnost při výkonu kontrolní
činnosti. Příjemce je povinen zajistit, aby osoby povinné spolupůsobit při kontrole (zejména
dodavatelé zboží a služeb pro Příjemce) umožnily Poskytovateli prověřit jejich účetnictví a
účetní doklady ve vazbě na Účel Dotace.
3. Příjemce je povinen bez zbytečných odkladů, tj. nejpozději do 14 kalendářních dnů oznámit
Poskytovateli písemně na Adresu jakoukoliv změnu svých údajů uvedených ve Smlouvě,
Žádosti nebo veřejném rejstříku.
4. Je-li Příjemce právnická osoba a v době účinnosti této smlouvy dojde k její přeměně nebo
zrušení s likvidací ve smyslu § 10a odst. 5 písm. k) zákona o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, oznámí neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů, tuto skutečnost
Poskytovateli, přičemž v případě přeměny práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na nově
vzniklou právnickou osobu a v případě zrušení s likvidací je Příjemce povinen vrátit Dotaci
Poskytovateli do 14 kalendářních dnů na číslo účtu Poskytovatele uvedené výše.
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5. Příjemce je povinen archivovat veškeré dokumenty související s Dotací po dobu 10 let od
dosažení Účelu.
6. Příjemce se dále zavazuje poskytnout jedno vydání publikace nebo jiného média, jehož
výroba či vydání bylo podpořeno dotací v rámci Okruhu II. (publikační činnost, související se
vztahem k integraci cizinců v hl. m. Praze), Knihovně a vzdělávacímu centru Domu
národnostních menšin o.p.s., Vocelova 602/3, 120 00 Praha 2 a jedno vydání Městské knihovně
v Praze – Mariánské nám. 1/98, 110 00 Praha 1.
7. Příjemce se zavazuje předložit v dostatečném předstihu, nejméně 10 dnů předem, přehled
akcí, na něž bude Dotace použita a umožnit zástupci Poskytovatele volný vstup na tyto akce.
I. Porušení rozpočtové kázně
Pokud Příjemce poruší povinnost stanovenou právním předpisem, Smlouvou nebo
předpisem Evropské unie nebo neoprávněně použije či zadrží Dotaci, je povinen provést odvod
za porušení rozpočtové kázně, případně jeho část v rozsahu tohoto porušení, do rozpočtu
Poskytovatele podle ustanovení § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. V
případě prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je Příjemce povinen zaplatit penále.
Příjemce je povinen při odvodu uvádět jako variabilní symbol své IČO (identifikační číslo) v
případě, že se jedná o právnickou osobu nebo r. č. (rodné číslo) v případě, že se jedná o fyzickou
osobu.
J. Závěrečná ustanovení
1. Vzájemná práva a povinnosti neupravené ve Smlouvě se řídí platnými právními předpisy,
zejména občanským zákoníkem, zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a
správním řádem.
2. V případě rozporu mezi právy a povinnostmi vyplývajícími z Programu a Smlouvy platí, že
se bude postupovat v souladu se Smlouvou.
3. Informační povinnost Poskytovatele dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č.
2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR") účinného od
25. 5. 2018 je ze strany Poskytovatele splněna prostřednictvím informace uveřejněné na portálu
www.praha.eu, a to na adrese: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr/index.html.
4. Změny a doplňky Smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemného a číslovaného
dodatku podepsaného oběma Smluvními stranami.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci
smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o
smluvních stranách, číselné označení této Smlouvy, datum jejího podpisu a text této Smlouvy.
6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy v registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Poskytovatel.
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7. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech autorizovaných stejnopisech, Poskytovatel obdrží tři
stejnopisy a Příjemce jeden. Autorizace se provede připojením otisku úředního razítka
Poskytovatele.
9. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem zveřejnění Smlouvy prostřednictvím registru smluv.

V Praze dne .........................

V Praze dne .........................

.…..............................................

………...........................................

za Příjemce

za Poskytovatele
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Důvodová zpráva pro ZHMP
Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 1871 ze dne 24.8.2020 schválila vyhlášení programů pro oblast
integrace cizinců – „Program v oblasti podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok
2021“ (dále jen Program) a současně také pro oblast národnostních menšin – „Program v oblasti podpory
aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2021 (jednoleté a víceleté)“.
V rámci Programu byly vyhlášeny tyto Okruhy:
•
•

Okruh č. l – Aktivity na podporu integrace cizinců v hl. m. Praze – kulturní, společenská a
osvětová činnost, jazyková příprava a komunitní práce,
Okruh č. 2 – Publikační činnost, související se vztahem k integraci cizinců v hl. m. Praze.

Všechny doručené žádosti o dotaci byly oddělením národnostních menšin a cizinců (odbor KUC
MHMP) řádně zaevidovány a zpracovány. V rámci Programu bylo podáno celkem 58 žádostí o dotaci
k řádnému termínu uzávěrky přijetí žádostí, přičemž jedna žádost byla přeřazena do Programů v oblasti
podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2021 (jednoleté a víceleté).
Komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů v oblasti národnostních menšin a integrace cizinců (dále
jen „komise“) hodnotila celkem 147 projektů – 57 projektů podaných v rámci programů pro oblast
integrace cizinců a 90 projektů podaných v rámci programů pro oblast národnostních menšin. Zasedala
dne 15.12.2020 a navrhla rozdělení finanční částky na podporu integrace cizinců pro rok 2021
v celkové výši 4.000.000,- Kč a na podporu aktivit národnostních menšin ve výši 4.000.000,- Kč
(přidělení dotací v oblasti národnostních menšin je zpracováno v samostatném materiálu pro možnost
projednání Radou a Zastupitelstvem HMP).
„Program v oblasti podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2021“:

Okruh

Počet podaných
projektů

Finální počet
projektů v
programu po
doporučeném
přeřazení mezi
dotačními tituly

Okruh č. l

51

50

48

3 709 200,- Kč

Okruh č. 2

7

7

6

290 800,- Kč

Počet projektů
navržených k
podpoře

Navržená finanční
částka v Kč
celkem

4 000 000,- Kč

Celkem

Oddělení národnostních menšin a cizinců posoudilo žádosti z hlediska formálních náležitostí a v souladu
s podmínkami Programu byly podané žádosti dále posouzeny nezávislým externím odborníkem. Žádosti
byly dále hodnoceny Komisí na základě kritérií stanovených podmínkami Programu (schválených
usnesením Rady HMP č. 1871 ze dne 24.8.2020) a na základě posudků zpracovaných externím
hodnotitelem. Při posuzování projektů byly rovněž zohledněny výstupy z podpořených projektů v rámci
daného Programu v roce 2020.
V podmínkách Programu schválených Usnesením Rady HMP č. 1871 ze dne 24.8.2020, jsou v článku
A specifikovány výdaje, na které nelze poskytnout finanční podporu prostřednictvím programů hl. m.
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Prahy pro oblast integrace cizinců. Mezi tyto výdaje patří např. nákup kancelářské a výpočetní techniky,
mzdy, investiční náklady, pořízení pozemků, staveb, budov apod., a jejich technické zhodnocení (tzv.
stavební investice) a odpisy, pořízení a odpisy dlouhodobého majetku (dlouhodobým majetkem se
rozumí takový majetek, kde doba použitelnosti je delší než jeden rok), občerstvení (s výjimkou
pohoštění souvisejícího s prezentací akce – tj. prezentace tradičních jídel jednotlivých národností,
ethnocatering), věcné a finanční dary (s výjimkou formy drobného věcného daru v rámci aktivit pro děti
a mládež), pokuty, sankce a penále, provedení účetního či daňového auditu, výdaje spojené s pořízením
zvukových a obrazových záznamů produkcí žadatele, realizovaných za účelem prodeje, výdaje spojené
s působením mimo území hl. m. Prahy - doprava, diety (s výjimkou zajištění účinkujících/vystupujících
nezbytných k realizaci akce na území hl. m. Prahy - jedná se např. o umělecká vystoupení, přednášející
hosty či lektory), náklady spojené s provozem domácí pevné linky a dobíjením kreditu mobilních
telefonů (tj. lze hradit pouze náklady na mobilní telefon jasně identifikovatelné, účetně evidované,
ověřitelné a podložené originálními dokumenty).
U předložených projektů se nejedná o veřejnou podporu, neboť nenaplňují kumulativně všechny znaky
veřejné podpory dle článku 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie. Žadatelé (ve svých
žádostech) deklarují, že při započtení veškerých uvažovaných příjmů (dotace, sponzorské dary, vstupné
aj.) bude akce nezisková.
Finanční prostředky budou uvolněny z kap. 0662, § 3429, ORG 96212, ÚZ 115 – oblast národnostních
menšin a integrace cizinců, dle schváleného rozpočtu běžných výdajů pro rok 2021.
Zastupitelstvu HMP je navrženo snížení rozpočtu vl. hl. m. Prahy kap. 0662 – KUC MHMP (pol. 5229)
a poskytnutí dotací městským částem v souvislosti s udělením dotací v programech integrace cizinců
dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.
Přílohy k usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy:
Příloha č. 1: úprava rozpočtu vlastního hl. m. Prahy
Příloha č. 2: projekty integrace cizinců, u nichž je navržena dotace městským částem; jedná se celkem
o 13 projektů a celková finanční částka činí 801.200,- Kč
Příloha č. 3: projekty integrace cizinců, u kterých finanční částka přesahuje 200.000,- Kč na projekt;
jedná se celkem o 2 projekty a celková finanční částka činí 490.000,- Kč
Příloha č. 4: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – na poskytnutí dotace nad 200.000,- Kč
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Příloha č. 3 k důvodové zprávě

Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 253
ze dne 15.2.2021
k návrhu na poskytnutí dotací v rámci
"Programu v oblasti podpory aktivit integrace cizinců na území hl.m. Prahy pro rok 2021"
Rada hlavního města Prahy
I.

II.

schvaluje
1.

poskytnutí dotací v rámci "Programu v oblasti podpory aktivit integrace cizinců na
území hl.m. Prahy pro rok 2021" nepřesahujících 200.000,- Kč žadatelům uvedeným
v příloze č. 4 a č. 5 tohoto usnesení v celkové výši 2.708.800,- Kč z rozpočtu hl.m.
Prahy z kap. 0662 - KUC MHMP, odpa 3429, ORG 96212, ÚZ 115

2.

text Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 tohoto usnesení

souhlasí
1.

s úpravou rozpočtu vl. hl.m. Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

2.

s poskytnutím dotací městským částem hl.m. Prahy v rámci "Programu v oblasti
podpory aktivit integrace cizinců na území hl.m. Prahy pro rok 2021" dle přílohy č. 2
tohoto usnesení

3.

s poskytnutím dotací v rámci "Programu v oblasti podpory aktivit integrace cizinců na
území hl.m. Prahy pro rok 2021" přesahujících 200.000,- Kč žadatelům uvedeným
v příloze č. 3 tohoto usnesení v celkové výši 490.000,- Kč z rozpočtu hl.m. Prahy
z kap. 0662 - KUC MHMP, odpa 3429, ORG 96212, ÚZ 115

4.

s textem Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 7 tohoto usnesení

III.

ukládá
1. radní MgA. Haně Třeštíkové
1. předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy ke schválení návrh dle bodu II. tohoto
usnesení
Termín: 18.2.2021
2. MHMP - KUC MHMP
1. zpracovat a podepsat Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu
I. tohoto usnesení
Termín: 19.3.2021
2.

po schválení Zastupitelstvem hl.m. Prahy zpracovat a podepsat Veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu II. tohoto usnesení
Termín: 19.3.2021

3.

sdělit písemně bez zbytečného odkladu žadatelům, že jejich žádosti nebylo
vyhověno společně s důvodem nevyhovění žádosti dle bodu I. tohoto usnesení
Termín: 19.3.2021

MUDr. Zdeněk Hřib v. r.
primátor hl.m. Prahy

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r.
I. náměstek primátora hl.m. Prahy

Předkladatel:
Tisk:
Provede:
Na vědomí:

radní MgA. Hana Třeštíková
R-39209
radní MgA. Hana Třeštíková, MHMP - KUC MHMP
odborům MHMP

