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Všechny užitečné informace na jednom místě.          MMR pro regiony Zobrazit webovou verzi

Milé čtenářky a čtenáři, 

ráda bych připomněla, že Ministerstvo pro místní
rozvoj poskytuje pomoc postiženým oblastem při
povodních či dalších přírodních pohromách. 

Obce a kraje postižené živelní pohromou proto
mohou každým rokem žádat o dotace na obnovu
svého majetku. V takto nelehkých a
nepředvídatelných situacích naše kraje i obce jak finančně, tak i morálně
podporujeme. 

                                                                 Karla Šlechtová  
ministryně pro místní rozvoj

Pomáháme se vypořádat s živelními pohromami

Více zde

Kdo a jak může dotaci
využít?

Cílem programu je přispět prostřednictvím
dotace k obnově základních funkcí území
v působnosti územních samosprávných
celků, a tím odstranit nebo omezit možné důsledky pohrom, které narušují
plynulost, dostupnost a kvalitu výkonu veřejné správy. Dotace je
poskytována na rekonstrukci nebo opravu obecního a krajského majetku.
Pro obce a kraje je připraveno 50 milionů korun.  

Aktuálně vyhlášená výzva

Stop chátrajícím budovám,
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Více zde

zelenou revitalizaci a
výstavbě

Ohrožují zdraví i bezpečnost lidí a hyzdí
okolí. O tom se den co den přesvědčují
nejvíce ti, kteří žijí nebo se pohybují
v sousedství sociálně vyloučených lokalit (SVL). Ministerstvo pro místní
rozvoj proto finančně podpořilo celkem již 58 demolic na území celé
České republiky. Může pomoci i ve vaší obci. Žádosti lze podávat do 25.
ledna 2018.

Na co dále můžete získat podporu?

♦ Podpora obnovy a rozvoje venkova 
♦ Podpora bydlení  
♦ Podpora územně plánovacích činností obcí 

Ministerstvo pro místní rozvoj 
Staroměstské náměstí 6 
110 15 Praha 1 
Tel.: +420 224 861 282 (informační centrum)

Číslo vydání 6 - 11/2017

Nepřejete-li si již dostávat tento newsletter, klikněte na odkaz odhlásit se.
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