Výzva
k předkládání žádostí o dotaci a úvěr v rámci
Programu regenerace veřejných prostranství na sídlištích
v roce 2018
Státní fond rozvoje bydlení vyhlašuje d n e 3. července 2018 výzvu k podávání žádostí o dotaci
nebo dotaci a úvěr do programu

Regenerace veřejných prostranství na sídlištích
dle nařízení vlády č. 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2018.
Číslo výzvy: 1
Věcné zaměření výzvy: přeměna městských sídlišť na víceúčelové celky a všestranné zlepšení jejich obytného
prostředí
Podmínky pro poskytnutí dotace nebo dotace a úvěru
Žádosti podané v rámci této výzvy musí splňovat podmínky stanovené NV č. 390/2017 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, ze kterého žadatel požaduje poskytnutí dotace nebo dotace a úvěru.
V rámci města lze podat pouze 1 žádost za město. U měst rozčleněných na městské obvody či části lze
podat 1 žádost na každý městský obvod nebo každou městskou část.
Pokud bude za rozčleněné statutární město s městskými částmi nebo městskými obvody podáno více
žádostí mohou být podpořeny maximálně 2 žádosti, a to dle bodového zisku.
V případě, že žádosti budou mít stejný počet bodů, rozhodne o pořadí datum přijetí na podatelnu.
Kritéria hodnocení žádostí jsou přílohou této výzvy.
Lhůta pro doručení žádosti začíná běžet dnem 3. července 2018 a končí dnem 4. září 2018.
Náležitosti a doručení žádosti na Státní fond rozvoje bydlení
Žadatel o dotaci nebo dotaci a úvěr vyplní žádost včetně všech požadovaných příloh v písemné podobě
a zašle nebo osobně doručí nejpozději do 4. září 2018 na podatelnu Státního fondu rozvoje bydlení,
pracoviště Praha:
Státní fond rozvoje bydlení
Vinohradská 1896/46
120 00 Praha 2
Úřední hodiny podatelny:
Pondělí – čtvrtek
8.00 – 16.00
Pátek
8.00 – 14.00
UPOZORNĚNÍ - podatelna SFRB, Vinohradská 1896/46, Praha 2, bude pro příjem žádostí dne 4. 9. 2018
otevřena do 16:00 hodin.
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Podmínky pro poskytnutí dotace
Žádosti podané v rámci této výzvy musí splňovat podmínky stanovené NV č. 390/2017 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.
Realizace akce nesmí být ukončena před uzavřením smlouvy o dotaci.

Základní povinné náležitosti žádosti
Základní povinné náležitosti žádosti o dotaci jsou definovány v NV č. 390/2017 Sb., ve znění pozdějších
předpisů a upřesněny v Metodickém pokynu.

Za datum přijetí žádosti je považováno razítko podatelny SFRB s datem a časem doručení.
Kontaktní osoby pro tento program jsou:
Správce programu

Telefon

E-mail

Ing. Iveta Blatná

221 771 645

blatna.iveta@sfrb.cz

Ing. Alena Koudelová

221 771 668

koudelova.alena@sfrb.cz

Příloha:
- Kritéria hodnocení žádostí programu

SFRB

Výzva

Stránka 2 z 2

