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POZVÁNKA NA SEMINÁŘ PRO ŽADATELE V DOTAČNÍCH PROGRAMECH SEKCE PRO 
LIDSKÁ PRÁVA ÚŘADU VLÁDY ČR PRO ROK 2018  

konaný ve dnech 01. a 02. srpna 2017 a 29. a 30. srpna 2017 

 

Vážení, 

dovolte mi, abych Vás v souvislosti s vyhlášením dotačního řízení na rok 2018 pozvala na seminář, 
který je určen pro žadatele v těchto dotačních programech:  

 Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených;  

 Podpora terénní práce;  

 Podpora koordinátorů pro romské záležitosti;  

 Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce;  

 Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků;  

 Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen 
a mužů; 

 Podpora kapacit celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových organizací. 

Seminář bude vždy rozdělen na dopolední společnou část, v rámci které budou představeny 
pravidla a pokyny pro dotační řízení v roce 2018 dle Směrnice vedoucího Úřadu vlády České 
republiky č. 2/2016 ve znění pozdějších předpisů a nejčastější chyby při čerpání dotací. Odpoledne 
proběhnou workshopy k jednotlivým dotačním programům, kde bude mj. vysvětlena práce s 
webovou aplikací pro správu dotačních řízení na rok 2018.  

Akce se uskuteční v Lichtenštejnském paláci Úřadu vlády ČR, U Sovových mlýnů 506/4, 
Praha 1, ve dnech 01. a 02. srpna 2017 a 29 a 30. srpna 2017 od 9.00 h. do 16.00 h. Rozdělení 
do jednotlivých dnů je závislé na dotačním programu, ve kterém si budete o dotaci žádat. 
Podrobnější rozpis naleznete v přiloženém programu. V rámci semináře je zajištěno občerstvení 
včetně obědu. Program školení je uveden v příloze. Svou účast potvrďte dané kontaktní osobě 
za dotační program nejpozději do 24.07.2017. Upozorňujeme, že kapacita seminářů je 
omezena. Za jednu organizaci/obec se mohou zúčastnit maximálně 2 osoby.  

 

S pozdravem 

 

PhDr. Mgr. Andrea Baršová, Ph.D., v.r. 
ředitelka Odboru lidských práv a ochrany menšin 
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