Dotace z fondů Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR ČR)
pro právnické osoby včetně obcí

Podpora výstavby Pečovatelských bytů
Podpora výstavby Komunitních domů pro seniory
Komunitní dům
pro seniory
600.000 Kč / 1 byt
600.000 Kč / 1 byt
Režim SGEI De minimis (500.000 EUR)
Libovolné
10 – 25 bytů
(dle záměru žadatele)
+ sdílený prostor
Do 50 m2
Do 45 m2
- Osoby 65 let a více
- Osoby 60 let a více
- Osoby závislé na pomoci
jiné osoby
Pečovatelský byt

Max. výše dotace / 1 byt
Maximální výše dotace
Povinný počet bytů
Max. velikost bytu
Cílová skupina

Předpokládaný příjem žádostí o dotaci: přelom roku 2020/2021
VZNIK:
1. novostavba bytového domu
2. stavební úpravy prostor, které nyní nejsou bytem
3. nástavba nebo přístavba, ve které vznikne byt
4. stavební úpravy bytového domu, ve kterém není žádný byt způsobilý k bydlení a k uzavření nájemní smlouvy
5. stavební úpravy, nástavba nebo přístavba rodinného domu, ve kterém není žádný byt způsobilý k bydlení,
pokud z něj poté vznikne bytový dům
OBECNÉ PODMÍNKY:
- objekt včetně pozemku musí být ve vlastnictví žadatele bez omezení vlastnického práva
- pozemek nesmí být v záplavové zóně nebo musí být pojistitelný proti povodni
- pro obec je dostupná alespoň jedna z terénních služeb soc. péče v okolí
- žadatel (pokud to není přímo obec) musí mít souhlas obce s pořízením/výstavbou a provozem těchto bytů
- byt musí splňovat parametry upravitelného bytu (bezbariérovost)
Výhodou tohoto dotačního titulu je, že obec nebo subjekt v obci si za relativně zajímavou částku zvelebí objekt,
který bude sloužit ke smysluplnému užívání a má z něho odpovídající nájem.
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