PROJEKTY EKONOMICKÉ MIGRACE
WELCOME PACKAGE
Cíl projektu

FAST TRACK

časová úspora v rámci migračního procesu statutárních orgánů a zaměstnanců investorů

Cílová země

země s bezvízovým režimem
Čína
Indie
Rusko

občané zemí mimo EU

Roční kvóta

100 os./rok

300 os./rok
statutární orgány,
manažeři,
specialisté

Cílová skupina

Podmínky zařazení

A. Nová společnost s historií do dvou let
+ žádost o investiční pobídky, nebo
+ čestné prohlášení o záměru zaměstnan do 3 let 50 (výrobní
společnosti a společnosti v oblasti strategických služeb),
20 zaměstnanců (IT/SW development společnosti)
+ kopie smlouvy o koupi pozemku nebo o pronájmu
nebytových prostor
B. Start-up
+ smlouva o inkubaci
+ kapitálový vstup technologického investora
+ čestné prohlášení technologického investora nebo inkubátoru

Pobytový titul

Role CzechInvestu

+ dlouhodobé vízum za účelem podnikání
+ zaměstnanecká karta
+ modrá karta
+ karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance
+ dlouhodobé vízum za účelem rodinným
+ dlouhodobý pobyt za účelem sloučení rodiny
administrace, zařazení do projektu

+ historie v ČR min. 2 roky
+ vyrovnané závazky vůči ČR (daně, sociální a zdravotní
pojištění)
+ neuložení pokuty vyšší než 100 tis. Kč za porušení
povinnosti výběru pojistného nebo za porušování právních
předpisů
+ splnění kritérií projektu pro minimální počet zaměstnanců
+ výše investice
+ roční obrat a odvedené daně pro výrobní podniky
a podniky v oblasti služeb

+ zaměstnanecká karta
+ karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance
+ dlouhodobé vízum za účelem podnikání
+ modrá karta

doporučení pro společnosti regionálního významu

PROJEKTY EKONOMICKÉ MIGRACE
Projekt Ukrajina a Indie
Cílová země

Ukrajina
a Indie
Občané třetích
zemí

Režim Ukrajina

Režim Ostatní státy

Ukrajina

Mongolsko

Filipíny

Srbsko

1 000 os./rok

1 000 os./rok

2 000 os./rok

Roční kvóta

500 os./rok

19 600 os./rok

Role garanta

doporučení

zařazení

doporučení

1–3 CZ-ISCO

4–8 CZ-ISCO

4–8 CZ-ISCO

Klasifikace prac. pozice
Cíl projektu

zajištění termínu pro podání
žádosti na ZÚ a časové úspory

Kvalifikace uchazeče

+ vysokoškolské vzdělání 3+ roky
+ specialista
+ čestné prohlášení zaměstanavatele
o splnění potřebné kvalifikace a o tom,
že má specialista zásadní význam
pro činnost na území ČR

Platové nároky

1,5 násobek průměrné minimální
mzdy nebo průběrná mzda dle CZ-ISCO

Podmínky zařazení

+ historie 2 roky
+ bezdlužnost
+ zveřejnění účetních závěrek dle zákona
+ provedení testu trhu práce
+ min. 3 zaměstnanci
+ uzavření prac. smlouvy na min. 1 rok

Hromadná žádost

N/A

zajištění termínu pro podání žádosti na ZÚ

dle požadavků na pracovní pozici
(vzdělání, odborná kvalifikace, podmínky regulovaných povolání)

minimalní mzda

+ historie 2 roky
+ bezdlužnost
+ zveřejnění účetních závěrek dle zákona

50+ osob

+ provedení testu trhu práce
+ min. 10 zaměstnanců
+ uzavření prac. smlouvy na min. 1 rok

30+ osob

vízové centrum (GK Lvov)

Místo podání žádosti

ZÚ Kyjev, ZÚ Dillí

hromadná žádost

ZÚ Ulánbátar

ZÚ Manila

ZÚ Bělehrad

ZÚ Kyjev

Pobytový titul

Poznámka

zaměstnanecká karta
modrá karta
dlouhodobé vízum za účelem rodinným

zaměstnanecká karta duální
nutnost povolení
k zaměstnání
v zahraničí (POEA)

potřeba unikátního kódu generovaného MPO

