Program Podpora bydlení v roce 2015
Dne 1.prosince 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k podávání žádostí o
dotace z programu Podpora bydlení pro tyto podprogramy:
a) podprogram ,,Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2015“
Cílem podprogramu je poskytování dotací obcím na regeneraci veřejného prostranství
panelového sídliště o celkovém počtu nejméně 150 bytů. Dotace je poskytována až do výše
70% rozpočtových nákladů akce, nejvýše však 4 mil. Kč.
b) podprogram ,,Podpora výstavby technické infrastruktury pro rok 2015“
Cílem podpory je rozšířit nabídku zainvestovaných pozemků pro následnou výstavbu
bytových domů, rodinných domů nebo bytových a rodinných domů. Výše dotace pro obec je
50 tis. Kč na 1 byt následně postavený na pozemcích zainvestovaných z podprogramu.
c) podprogram ,,Podpora oprav domovních olověných rozvodů pro rok 2015“
Cílem podpory je zkvalitnění bytového fondu výměnou domovních olověných rozvodů. Tím
se docílí snížení obsahu olova v pitné vodě. Dotace je poskytována fyzickým i právnickým
osobám, a to v maximální výši 20 tis. Kč na 1 bytovou jednotku.
Lhůta pro doručení žádosti končí 16.února 2015
Kontaktní osoby pro jednotlivé podprogramy jsou:
Podpora regenerace panelových sídlišť
Mgr. Renata Krásná, 224 86 1167 Renata.Krasna@mmr.cz
Podpora výstavby technické infrastruktury
Ing. Kateřina Kohoutková,DiS. 224 86 1586, Katerina.Kohoutkova@mmr.cz
Podpora oprav domovních olověných rozvodů
Ing. Marcela Frantiková, 224 86 1517, Marcela.Frantikova@mmr.cz
Více informací naleznete na http: //www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Bytovapolitika/Programy-Dotace/Programy-podpory-bydleni/Programy-podpory-bydleni-pro-rok2015

Podpora obnovy a rozvoje venkova
Dne 1. prosince vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj výzvu k předkládání žádostí o
poskytnutí dotace na rok 2015 z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova.
Dotační tituly:
Dotační titul č.1 – Podpora vítězů soutěže Vesnice roku

Budou podporovány akce zaměřené na:
- obnovu a údržbu venkovské zástavby (s výjimkou bytového fondu) a občanské vybavenosti
(např. radnice, školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení, hasičské zbrojnice, sakrální
stavby, hřbitovy,drobné stavby),
- komplexní úpravu veřejných prostranství,
- obnovu a zřizování veřejné zeleně,
- rekonstrukci a výstavbu místních komunikací, stezek a veřejného osvětlení,
- přípravu a realizaci propagačních materiálů obce a prezentace obce v souvislosti
s umístěním v soutěži Vesnice roku.
Účastníkem podprogramu je obec, která získala ocenění modrou, bílou, oranžovou nebo
zlatou stuhou v krajském kole soutěže Vesnice roku 2014 nebo se umístila na 1. - 3. místě v
celostátním kole této soutěže.
Dotační titul č. 2 – Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci
Budou podporovány akce s výstupy sloužícími převážně dětem a mládeži, na jejichž výběru a
přípravě (resp. realizaci) se děti a mládež prokazatelně podílely (resp. budou podílet), a které
jsou zaměřené na:
- obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti (např. školy, předškolní
zařízení, kulturní zařízení),
- úpravu veřejných prostranství,
- obnovu a zřizování veřejné zeleně,
- rekonstrukci nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (hřiště, klubovny,
cyklostezky, bruslařské dráhy, naučné stezky apod.).
Účastníkem podprogramu je:
- obec do 3000 obyvatel (včetně) k datu 31. 12. 2014, nikoli např. obcí zřízená právnická
osoba. Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový
dokument.
- svazek obcí, který je registrován v souladu se zákonem o obcích, a to pouze v případě, že
žadatelem nemůže být jedna obec, protože akce zasahuje do katastrálního území více obcí.
Svazek obcí musí mít zpracovaný a nejvyšším orgánem svazku obcí schválený strategický
rozvojový dokument.
Dotační titul č. 3 – Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova
Budou podporovány akce nadregionálního významu zaměřené na:
- prezentaci úspěšných projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova,
- výměnu zkušeností při přípravě projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova,
- podporu spolupráce a odborného vzdělávání zástupců obcí zaměřeného na obnovu a rozvoj
venkova.
Účastníkem podprogramu je:
- obec do 3000 obyvatel (včetně) k datu 31. 12. 2014, nikoli např. obcí zřízená právnická

osoba. Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový
dokument.
- svazek obcí, který je registrován v souladu se zákonem o obcích. Svazek obcí musí mít
zpracovaný a nejvyšším orgánem svazku obcí schválený strategický rozvojový dokument.
Lhůta pro doručení žádosti končí 16.února 2015
Informace jsou poskytovány prostřednictvím informačního centra na telefonních číslech:
+420 224 861 282, +420 224 861 138, nebo e-mailové adrese: info@mmr.cz.
Více informací naleznete na http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovniruch/Regionalni-politika/Programy-Dotace/Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova-v-roce-2015

Podpora pro odstraňování bariér v budovách pro rok 2015
Dne 1. prosince vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj výzvu k předkládání žádostí o
poskytnutí dotace na rok 2015 z podprogramu Odstraňování bariér v budovách domů
s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů.
Příjemcem dotace je výhradně obec případně město, jejíž záměry bezbariérových tras v
podobě projektů byly schváleny Řídícím výborem Národního rozvojového programu mobility
pro všechny.
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 č. 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.
Lhůta pro doručení žádosti končí 16.února 2015
Informace jsou poskytovány prostřednictvím informačního centra na telefonních číslech:
+420 224 861 282, +420 224 861 138, nebo e-mailové adrese: info@mmr.cz.

Více informací naleznete na http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovniruch/Regionalni-politika/Programy-Dotace/Podpora-pro-odstranovani-barier-v-budovach-pro(2)

