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Regenerace sídlišť
Úprava veřejných prostranství

Příjem žádostí o podporu z programu Regenerace sídlišť – úprava veřejných prostranství bude zahájen 2. července. O dotaci a nízkoúročený úvěr mohou během dvou měsíců požádat obce z celé České republiky, které jsou vlastníky pozemku, na němž má být plánovaná
regenerace provedena, mají platný územní plán, povolení pro stavbu a projekt, který byl včetně každé změny schválen zastupitelstvem
obce. Zájemci mají čas na podání žádosti až do 2. září.
V letošním roce je na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích připraveno 100 milionů Kč. Dotaci je možné kombinovat s nízkoúročeným úvěrem, a tak
mohou obce realizovat finančně náročnější projekty v kratším časovém horizontu. Státní fond rozvoje bydlení má ve svém rozpočtu pro tyto účely vyčleněno
dalších 100 milionů Kč. Celkově je tak v rozpočtu programu Regenerace sídlišť vyčleněno 200 milionů korun.
Dotací lze pokrýt až 50 % z uznatelných nákladů, nejvýše je však možné dostat 6 milionů Kč na etapu projektu. Spolu se žádostí o dotaci může žadatel požádat
také o úvěr na jeho dofinancování. Součet výše úvěru a dotace poskytnuté podle NV č. 390/2017 Sb. může činit nejvýše 90 % uznatelných nákladů na projekt.
Splatnost úvěru musí být sjednána tak, aby doba splácení nepřekročila 15 let od uzavření smlouvy. Úroková sazba se odvíjí od základní referenční sazby
Evropské unie zvýšené o 0,30 % ročně. Ta je od 1. června stanovena ve výši 1,12 %.

Finance z programu Regenerace sídlišť
lze využít na široké spektrum úprav a oprav:
• výstavbu nebo rekonstrukci místních komunikací, chodníků
a cyklistických stezek,
• výstavbu protihlukových stěn,
• 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,
• realizaci opatření pro zvýšení bezpečnosti sídliště,

Díky programu Regenerace sídlišť můžete např. zřídit dětské hřiště, odpočinkovou nebo sportovní plochu

• 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 s výsadbou stromů a zatravněním.

Souhlas s poskytnutím e-mailové adresy
Souhlasím s poskytnutím své mailové adresy v souladu s Nařízením (EU) 2016/679
o ochraně osobních údajů (GDPR), Státnímu fondu rozvoje bydlení za účelem zasílání Zpravodaje SFRB. Tento souhlas může být kdykoli odvolán zde.

Červnový seriál: Výhody a nevýhody družstevního bydlení.
Nižší pořizovací náklady, složitější forma vlastnictví, to jsou dvě hlavní charakteristiky družstevního bydlení. V měsíčním tématu
Portálu o bydlení se budeme podrobně věnovat i dalším aspektům této formy bydlení. Čtěte červnový seriál Portálu o bydlení.
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