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Regenerace sídlišť
Úprava veřejných prostranství

Šestnáctého dubna letošního roku pozve SFRB do Olomouce a následně 23. dubna do Prahy všechny, kdo potřebují financovat svoje projekty.
Představíme vám možnosti, které programy SFRB nabízejí, a zaměříme se především na dotačně-úvěrový program Regenerace sídlišť, který
je určený pro obce.

Podrobnosti o konání seminářů najdete na www.sfrb.cz
Co základního by bylo o programu Regenerace sídlišť dobré vědět? Především asi to, že je určen pro obce, na jejichž území se nachází sídliště, a pozemek,
na němž má být regenerace provedena, je v jejím vlastnictví. Dále že program:

• platí pro celé území ČR,
• lze kombinovat dotaci s úvěrem až do výše 90 % uznatelných nákladů (úvěr se poskytuje pouze s poskytnutou dotací),
• má příznivou úrokovou sazbu úvěru,
• dotace i úvěr lze využít i na už zahájenou regeneraci,
• úvěr může být kdykoli splacen předčasně bez dalších poplatků.

Dotaci a úvěr je možné použít na:
• výstavbu nebo rekonstrukci místních komunikací,
chodníků a cyklistických stezek,
• výstavbu protihlukových stěn,

Výše dotace:
• až do 50 % uznatelných nákladů, nejvýše do 6 milionů Kč na jeden projekt.
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Úroková sazba:

• výstavbu nebo rekonstrukci odstavných či parkovacích státní,
• zachování nebo zvýšení podílu nezpevněných ploch
(ochrana mikroklimatu a zpomalení odtoku přívalových vod),
• odstranění nadzemního vedení vysokého napětí a jeho nahrazení
podzemním vedením,
• opravu či doplnění veřejného osvětlení,
• realizaci místních protipovodňových opatření,

• základní referenční sazba EU + 0,30 % p.a.,
• základní referenční sazba EU je od 1. 1. 2019 ve výši 1,98 %.

Splatnost úvěru:
• do 15 let od uzavření smlouvy,
• splacen může být předčasně bez penalizace.

• realizaci opatření pro zvýšení bezpečnosti sídliště,
• úpravu veřejných prostranství – zejména na opravu stávajících
a zřizování nových dětských hřišť nebo odpočinkových ploch,
• výstavbu veřejných rekreačních nebo sportovních ploch s příslušným
městským mobiliářem a doprovodných ploch veřejné zeleně spojené

Program Regenerace sídlišť se otevírá výzvou
k předkládání žádostí o dotaci, a ta nejbližší bude
vyhlášena v průběhu dubna.
Sledujte proto webové stránky www.sfrb.cz.

s výsadbou stromů a zatravněním.
pokračování na straně 2

Nakonec něco z dobré praxe programu Regenerace sídlišť z loňského roku:

Regenerace sídliště Fifejdy II – XIII. etapa

NECHTE SE INSPIROVAT

Sídliště ve Fifejdách vznikalo v letech 1976–1985 a již volalo po celkové revitalizaci, k níž neodmyslitelně patří i úprava prostoru mezi panelovými
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domy. Prostor, který se zušlechťoval v několika etapách, má rozhlohu 314 603 m . SFRB přispěl finančními prostředky ve výši 5,7 milionu korun
na XIII. etapu. A toto je výsledek.

NOVÝ PROGRAM

Výstavba pro obce
Sociální a dostupné byty
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Program Regenerace sídlišť není jediným programem z portfolia SFRB, který mohou obce využívat. V letošním
roce se počítá s otevřením dotačně-úvěrového programu Výstavby pro obce, v němž budou alokovány
prostředky ke krytí nákladů spojených s výstavbou, modernizací nebo koupí sociálně dostupných bytů či
sociálních, smíšených nebo dostupných domů.
Informace o otevření a podmínkách programu budou umístěny na webových stránkách SFRB.
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