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Státní fond rozvoje bydlení na veletrhu FOR ARCH
Návštěvníci se nejvíce zajímali o Program 600, Program Výstavby a Panel 2013+
Ve dnech 20.–24. září se na výstavišti v pražských Letňanech konal mezinárodní veletrh FOR ARCH, letos již po sedmadvacáté. Na ploše téměř 21 000 m2
čisté výstavní plochy se představilo 841 vystavovatelů, mezi nimi nechyběl ani Státní fond rozvoje bydlení. Veletrh se těšil velkému zájmu veřejnosti,
jeho branami prošlo přes 71 tisíc lidí.
Pro návštěvníky bylo připraveno nejen sedm plně obsazených výstavních hal a atraktivní venkovní plocha, ale po celou dobu konání probíhal také bohatý
a informacemi nabitý doprovodný program, každý den zaměřený na jiné téma. Všechny akce v několika konferenčních sálech se těšily hojnému zájmu publika.
Slavnostního zahájení se první den dopoledne s ministrem financí Andrejem Babišem a ministrem životního prostředí Richardem Brabcem účastnila také ministryně
pro místní rozvoj Karla Šlechtová, do jejíž gesce spadá bytová politika v České republice.

Státní fond rozvoje bydlení se prezentoval ve společné expozici s Ministerstvem pro místní rozvoj a představil zde
nabídku programů s nízkoúročenými úvěry ze svého portfolia.
„Účast na veletrhu FOR ARCH se pro Fond stala vítanou
příležitostí, jak širokou veřejnost seznámit s možnostmi státní
podpory v oblasti financování oprav a rekonstrukcí bytové
zástavby či výstavby nových bytových domů. Kromě Programu
Výstavby a Panelu 2013+ se velký zájem lidí, kteří navštívili náš
stánek, soustředil také na programy pro mladé ve věku do 36 let,"
zhodnotila účast Karolína Smetanová, ředitelka komunikace
SFRB, a dodala: „Denně se k nám v průměru přišlo informovat či konzultovat své záměry kolem sedmdesáti lidí.
Setkání s nimi bylo velmi příjemné a inspirativní, věříme tedy,
že i pro ně bylo přínosné."

Pokud vám letos návštěva veletrhu FOR ARCH nevyšla, můžete se těšit na příště nebo nám napsat
e-mail na adresu komunikace@sfrb.cz, rádi vám odpovíme na to, co vás bude zajímat.

Říjnový seriál Portálu o bydlení: Plísně

www.portalobydleni.cz

Podle statistik s nimi bojuje každá pátá domácnost. Nejlépe se jim daří ve vlhku a teple, koupelny jsou proto jejich ideálním stanovištěm. Ale nezříkají se
ani dalších částí našich obydlí. Zatlačeni (často) do plesnivého kouta mnohdy nevíme, jaké prostředky zvolit, abychom se jich zbavili jednou provždy.
O tom, jak si s plísněmi poradit, si přečtete v říjnovém seriálu Portálu o bydlení.
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STÁT PODPORUJE VAŠE LEPŠÍ BYDLENÍ
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