Režim Ukrajina - aktualizace ze dne
12.4.2018
Vážení,
jak jistě sami víte, na základě usnesení Vlády ČR č. 79/2018, ze dne 31. 01. 2018, byly navýšeny
kvóty přijímaných žadatelů v rámci Vládního programu Režim Ukrajina (kvalifikovaní pracovníci, 12
měsíců, roční kvóta 19 000 žadatelů) o dlouhodobý pobyt za účelem zaměstnání (zaměstnanecká
karta) na GK Lvov. Toto navýšení vede k řadě organizačních změn na GK Lvov. Nejdůležitější
změnou, která se přímo žadatelů týká, je místo podání žádosti: počínaje 01. 05. 2018 se žadatelé o
zaměstnaneckou kartu, kteří jsou zařazeni do vládního programu Režim Ukrajina, musejí k podání
své žádosti dostavit do vízového centra společnosti VFS Global ve Lvově, a to na adrese Lvov, ul.
Džerelna 18. Tyto žádosti od 01. 05. 2018 tedy již nebudou přijímány na GK Lvov. Rovněž výdej
hotových pasů s vyznačenými vízy bude organizován prostřednictvím vízového centra.

Více informací lze nalézt na stránkách GK Lvov:
https://www.mzv.cz/lvov/cz/viza_a_konzularni_informace/aktuality/informace_o_miste_a_cas
u_podani_zadosti.html.

Režim Ukrajina, projekt „Zvláštní postupy pro zaměstnance do zemědělství a potravinářství
z Ukrajiny“ K tomuto projektu, který byl spuštěn 1. ledna 2018, na základě dosavadních zkušeností
připojujeme aktualizovaný postup vyřízení žádosti žadatelem a garantem (tj. Agrární komorou
ČR).Na základě informací z MV jsou přidány pasáže Kritéria pro zařazení zaměstnavatele do
projektu a Do projektu nelze zařadit zaměstnavatele. V poslední pasáži jsou zvýrazněné důležité
skutečnosti, které by garant měl prověřovat (tj. i zveřejnění účetních závěrek na www.justice.cz). Na
konci dokumenty ještě přibyl odstavec VI. týkající se prodloužení zaměstnanecké karty a část
Správní poplatky. Kontakt na garanta: suchan@akcr.cz; +420 602 433 375.

0.0 MZe Zemědělec zaměstnavatel postup
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