č. j.: MMR-728/2021-57

Výzva k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2021
z podprogramu 117D064 Podporované byty
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2021
v rámci programu 117 06 Podpora bydlení z podprogramu 117D064 Podporované byty (dále jen
„výzva“) pro dotační titul č. 1 Pečovatelský byt (dále také „DT1“) a dotační titul č. 3 Komunitní dům
seniorů (dále také „DT3“).

1.

Číslo výzvy

1/2021/117D064

2.

Věcné zaměření výzvy, cíl výzvy

Cílem výzvy je podpořit vznik Pečovatelských bytů nebo bytů v Komunitním domě seniorů,
tj. podporovaných bytů, na území České republiky sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby
v ekonomicky neaktivním věku (seniory) a pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku
zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace (věk, zdravotní stav nebo sociální
okolnosti jejich života.
2.1

V rámci DT1 je podporována výstavba Pečovatelských bytů k zajištění sociálního bydlení
pro osoby z cílové skupiny tak, aby došlo k získání nebo prodloužení jejich soběstačnosti
a nezávislosti, a současně umožnění efektivního poskytování terénních služeb sociální péče.
Cílová skupina:
Osoby v nepříznivé sociální situaci, které prokáží, že jejich průměrný čistý měsíční příjem
v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,75 násobek
průměrné měsíční mzdy v případě 1 členné domácnosti nebo 1,0 násobek v případě 2 členné
domácnosti, jejichž snížená soběstačnost je způsobená
a) věkem – jedná se o seniory ve věku 65 let a více (65+) nebo
b) zdravotním stavem, kdy je osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby podle § 7 a násl.,
zákona o sociálních službách1.
Bude-li nájemní smlouva k pečovatelskému bytu uzavřena v období od 1. července
do 31. prosince, bude čistý měsíční příjem porovnáván s průměrnou měsíční mzdou
za bezprostředně předcházející kalendářní rok; bude-li nájemní smlouva k pečovatelskému bytu
uzavřena v období od 1. ledna do 30. června, bude čistý měsíční příjem porovnáván s průměrnou
měsíční mzdou za předminulý kalendářní rok. Hodnota průměrné měsíční mzdy dle ČSÚ je
umístěna také na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen „MMR“), viz odkaz

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Nájemné v bytech, na jejichž výstavbu byla
poskytnuta státní dotace (mmr.cz).
2.2

1

V rámci DT3 je podporována výstavba bytů v Komunitních domech seniorů k zajištění sociálního
nájemního bydlení pro osoby z cílové skupiny tak, aby došlo k uchování a prodloužení jejich
soběstačnosti a nezávislosti, a současně aby jim byl umožněn komunitní způsob života
na principu sousedské výpomoci.

zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

1

Cílová skupina:
Osoby ve věku 60 let a více (60+), které prokáží, že jejich průměrný čistý měsíční příjem v období
12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 1 násobek průměrné
měsíční mzdy v případě 1 členné domácnosti nebo 1,3 násobek v případě 2 členné domácnosti.
Bude-li nájemní smlouva k bytu uzavřena v období od 1. července do 31. prosince, bude čistý
měsíční příjem porovnáván s průměrnou měsíční mzdou za bezprostředně předcházející
kalendářní rok; bude-li nájemní smlouva k bytu uzavřena v období od 1. ledna do 30. června,
bude čistý měsíční příjem porovnáván s průměrnou měsíční mzdou za předminulý kalendářní rok.
Hodnota průměrné měsíční mzdy dle ČSÚ je umístěna také na webových stránkách MMR, viz

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Nájemné v bytech, na jejichž výstavbu byla
poskytnuta státní dotace (mmr.cz).
odkaz

3.

Okruh oprávněných žadatelů o dotaci

Oprávněným žadatelem o dotaci je obec, kraj, dobrovolný svazek obcí, městská část Prahy,
příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem, veřejně obchodní společnost,
společnost s ručením omezeným, společnost komanditní, akciová společnost, evropská společnosti,
družstvo, spolek, obecně prospěšná společnost, církev podle zákona č. 3/2002 Sb. o církvích,
a náboženských společnostech (dále jen „žadatel“).

4.

Výše dotace

4.1

Výše dotace se vypočte jako součin počtu podporovaných bytů, na které je žádána dotace,
a finanční částky maximálně 600 000 Kč na jeden byt.

4.2

Dotace může být poskytnuta pouze na
4.2.1 novostavbu bytového domu2,
4.2.2 stavební úpravy3, kterými vznikne nový byt z prostorů určených k jiným účelům než
k bydlení, vyjma stavebních úprav v rodinném domě,
4.2.3 nástavbu nebo přístavbu, pokud jí vznikne nový byt, vyjma nástaveb nebo přístaveb
v rodinném domě,
4.2.4 stavební úpravy3 bytového domu, ve kterém není žádný byt způsobilý k bydlení
a k uzavření nájemní smlouvy,
4.2.5 stavební úpravy3, nástavbu nebo přístavbu rodinného domu, ve kterém není žádný byt
způsobilý k bydlení, pokud z něj vznikne bytový dům.

4.3

Dotace je poskytována podle pravidla „SGEI – de minimis“4, kdy součet všech podpor v režimu
„de minimis“ v kterémkoliv tříletém období nesmí přesáhnout částku v Kč odpovídající
500 000 EUR v přepočtu kursem devizového trhu vyhlášeným Evropskou centrální bankou,
platným ke dni schválení dotace Rozhodnutím o poskytnutí dotace.

2

bytovým domem je stavba pro bydlení se čtyřmi a více byty, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá
požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena.

3

§ 2 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů
Komise EU č. 360/2012 o použití čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování EU na podporu de minimis udílenou
podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu.

4 nařízení

2

Upozornění:
V případě výstavby pečovatelských bytů, kdy výstavba zahrnuje stavbu bytů podpořené z dotace
(dotované byty) a bytů nepodpořené z dotace (nedotované byty) a nebytové prostory, výdaje
na společné části domu se uznávají v poměrech dle výměr podlahové plochy dotovaných bytů
ku nedotovaným bytům a nebytovým prostorům.

5.

Lhůta pro podání žádosti, harmonogram výzvy

Lhůta pro podání žádosti začíná běžet dnem 15. ledna 2021 a končí dnem 9. dubna 2021. Žádosti
budou přijímány nejpozději do 9. dubna 2021, do 12 hod. (včetně), přičemž rozhodným bude den
a čas doručení žádosti do datové schránky MMR5.
Vyhlášení výzvy

15. ledna 2021

Zahájení příjmu žádostí

15. ledna 2021

Datum a hodina ukončení příjmu žádostí

9. dubna 2021, do 12 hod.

Předpokládaný termín pro zveřejnění výsledků

31. května 2021*

Nejzazší termín ukončení realizace a financování akce 31. října 2022
*MMR si vyhrazuje právo na změnu termínu v závislosti na množství podaných žádostí.

6.

Postup podání žádosti

6.1

Žadatel podává / doručuje žádost na MMR prostřednictvím datové schránky MMR: ID datové
schránky: 26iaava.

6.2

Žádost se vyplňuje elektronicky prostřednictvím webové aplikace DIS ZAD na adrese
www3.mmr.cz/zad uveřejněné na webových stránkách MMR (dále jen „elektronická žádost“).

6.3

Postup podání elektronické žádosti:

6.4
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6.3.1

žadatel založí a vyplní elektronickou žádost,

6.3.2

k elektronické žádosti vloží přílohy, tj. povinné dokumenty definované jako základní
náležitosti žádosti o dotaci, požadované dokumenty včetně jejich formy jsou uvedeny
v bodě 2. Metodického pokynu k podprogramu 117D064 Podporované byty pro rok 2021
dotační titul č. 1 - Pečovatelský byt a dotační titul č. 3 – Komunitní dům seniorů, viz příloha
č. 1 výzvy,

6.3.3

elektronickou žádost uvede do stavu „podána“
•

elektronický stav „podána“ žádosti v internetové aplikaci DIS ZAD nenahrazuje
podání, resp. poslání žádosti na MMR prostřednictvím datové schránky;

•

povinné přílohy vložené k žádosti v internetové aplikaci DIS ZAD, která je uvedena
do stavu „podána“, se považují za přílohy doručené,

6.3.4

uloží vygenerovaný formulář elektronické žádosti (např. na vlastní datový disk),

6.3.5

podá žádost na MMR (pouze vygenerovaný formulář elektronické žádosti,
bez příloh) prostřednictvím datové schránky.

Žádost o dotaci podaná na MMR musí být podaná / doručená z datové schránky žadatele.

viz § 37 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. ve znění pozdějších předpisů.

3

6.5

Podaná žádost bude podepsaná elektronickým podpisem žadatele v souladu se zákonem
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších
předpisů. V případě, že žadatel, resp. osoba oprávněná jednat za žadatele, nedisponuje
elektronickým podpisem, lze akceptovat žádost podanou prostřednictvím datové schránky
žadatele bez elektronického podpisu, a to dle § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb.,
o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

6.6

Předmět zprávy bude obsahovat číselný název výzvy 1/2021/117D064.

7.

Alokace výzvy

7.1

Výše alokace pro tuto výzvu je 250 mil. Kč.

7.2

MMR si vyhrazuje právo na změnu této alokace nebo zrušení výzvy v případě nedostatku
finančních prostředků.

8.

Druh výzvy

kolová

9.

Další podmínky výzvy

9.1

Žádost nemůže být podána na akci, u které již byla ukončena realizace.

9.2

Žádost může být podána na akci, u které již byla zahájena realizace.

9.3

Realizace akce může být ukončena před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

9.4

Uznatelné v případě výstavby jsou např. výdaje na zařízení staveniště, demoliční práce vyjma
demolice původní stavby, pozemní úpravy a stavební práce související s výstavbou bytu/domu,
doprava materiálu, demontáž a likvidace stávajícího zařízení, uložení na skládce, revize
a zkoušky, DPH z uznatelných položek s výjimkou té části DPH, u níž žadateli vznikne nárok na
odpočet podle zákona o dani z přidané hodnoty.

9.5

Uznatelné nejsou výdaje na pořízení pozemku, budovy, na projektovou dokumentaci, na stavební
dozor a autorský dozor a výdaje související s vypracováním žádosti o poskytnutí dotace.

9.6

Výběr dodavatele je prováděn v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek v platném znění nebo dle Metodického pokynu pro výběr dodavatele pro příjemce dotace
z programu Podpora bydlení 2021 (u příjemců, kteří v souladu se zákonem nejsou povinni zadat
veřejnou zakázku v zadávacím řízení). Metodický pokyn pro výběr dodavatele pro příjemce
dotace z programu Podpora bydlení 2021 tvoří přílohu č. 2 výzvy.

9.7

Žadatel o dotaci nesmí být zároveň zhotovitelem stavby.

9.8

Pozemek, na kterém bude výstavba provedena, je ve výlučném vlastnictví žadatele, na pozemku
nevázne žádné zástavní právo ve prospěch třetí osoby, mimo zástavní právo na dofinancování
akce zanesené po vydání registračního listu, nebo exekuce ve prospěch třetí osoby nebo zajištění
převodu práva.

9.9

Budova, ve které vzniknou podporované byty, resp. nemovitá věc, jejíž součástí je budova,
ve které vzniknou podporované byty, je ve výlučném vlastnictví žadatele, na budově ani nemovité
věci, jejíž součástí je budova, nevázne žádné zástavní právo, mimo zástavní právo
na dofinancování výstavby, nebo exekuce ve prospěch třetí osoby nebo zajištění převodu práva.

9.10 Bude-li přístup do objektu s podporovanými byty umístěn na pozemku, jenž není ve výlučném
vlastnictví žadatele o dotaci, musí být vztah k pozemku ve vztahu k budoucímu přístupu
do objektu po dobu udržitelnosti právně zajištěn (např. právem stavby, věcným břemenem,
pachtovní smlouvou, neodvolatelným souhlasem atd.).
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9.11 Při výstavbě bytového domu s upravitelnými byty musí být zajištěn bezbariérový přístup ke všem
upravitelným bytům i sdíleným prostorům 6.
9.12 Žadatel má na stavbu doklad o povolení stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu v platném znění, pokud je stavebním zákonem vyžadováno.
9.13 V případě výstavby dle bodu 4.2.4 a 4.2.5 výzvy musí být všechny byty v bytovém domě nebo
rodinném domě nezpůsobilé k bydlení a k uzavření nájemní smlouvy. Nezpůsobilost podle tohoto
bodu je doložena posudkem autorizovaného inženýra v oboru pozemní stavby7, nebo znaleckým
posudkem zpracovaným soudním znalcem v oboru pozemní stavby a v případě potřeby statika
staveb.
9.14 Specifické podmínky pro dotační titul č. 1 Pečovatelský byt
9.14.1 Stavebně technické uspořádání všech pečovatelských bytů splňuje technické požadavky
upravitelného bytu8.
9.14.2 Podlahová plocha pečovatelského bytu nesmí překročit 50 m 2 (včetně poloviny plochy
lodžie, balkonu)9.
9.14.3 V obci musí být dostupná alespoň jedna z terénních služeb sociální péče podle § 39, 40,
41 a 43 zákona o sociálních službách1.
9.14.4 V pečovatelských bytech nelze poskytovat pobytové sociální služby 1 (např. DD).
9.14.5 V případě výstavby pečovatelských bytů, kdy výstavba zahrnuje stavbu bytů podpořené
z dotace (dotované byty) a bytů nepodpořené z dotace (nedotované byty) a nebytové
prostory, výdaje na společné části domu se uznávají v poměrech dle výměr podlahové
plochy dotovaných bytů ku nedotovaným bytům a nebytovým prostorům.
9.15 Specifické podmínky pro dotační titul č. 3 Komunitní dům seniorů
9.15.1 Výstavbou Komunitního domu seniorů musí vzniknout funkčně jednotný, prostorově
ucelený a provozně a technicky samostatný bytový dům (včetně domovního vybavení)10.
9.15.2 V Komunitním domě seniorů musí být minimálně 10 bytů, maximálně však 25 bytů.
9.15.3 Ke všem bytům v Komunitním domě seniorů a do všech prostor užívaných nájemci bytů
v Komunitním domě seniorů musí být zajištěn bezbariérový přístup pro osoby
s omezenou schopností pohybu nebo orientace6.
9.15.4 Stavebně technické uspořádání všech bytů v Komunitním domě seniorů splňuje
technické požadavky upravitelného bytu8.
9.15.5 Podlahová plocha bytu v Komunitním domě seniorů nesmí překročit 45 m 2 (včetně
poloviny plochy lodžie, balkonu)9.
9.15.6 Plocha sdílených prostor11 musí odpovídat předpokládanému
Komunitního domu seniorů, minimálně však musí činit 40 m2.
6

počtu

obyvatel

vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

7 zákon

č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů
vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
Příloha č. 3. body 5 a 8
8

podlahovou plochou bytu je součet podlahových ploch všech místností bytu a jeho příslušenství, kromě svislých
nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu, jako jsou stěny, sloupy, pilíře, komíny a obdobné svislé konstrukce,
a to i mimo byt, pokud jsou užívány výhradně nájemcem bytu. Podlahová plocha sklepů, které nejsou místnostmi,
a podlahová plocha balkonů, lodžií a teras se započítává pouze jednou polovinou.
9

10

ČSN 73 4301 Obytné budovy

sdíleným prostorem se rozumí společenské prostory, které jsou centrem společných aktivit obyvatel Komunitního
domu seniorů (do sdílených prostor se nezahrnuje domovní vybavení)
11

5

9.15.7 Sdílené prostory v Komunitním domě seniorů musejí splňovat požadavky na obytnou
místnost podle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Musí být
využitelné celoročně a pro všechny nájemce; musí být dostupné pro všechny nájemce
po uzavřených domovních komunikacích, které jsou chráněné před povětrnostními vlivy.
9.15.8 Projektová dokumentace Komunitního domu seniorů musí obsahovat jasné půdorysné
vymezení a vyčíslení (m2) plochy sdílených prostor.
9.15.9 V obci musí být dostupná alespoň jedna z terénních služeb sociální péče podle § 39, 40,
41 a 43 zákona o sociálních službách1.
9.15.10 V Komunitním domě seniorů nelze poskytovat pobytové sociální služby1(např. DD).
9.15.11 V případě výstavby Komunitního domu seniorů lze z dotace financovat výstavbu celého
objektu Komunitního domu seniorů včetně sdílených prostor.
9.15.12 Sdílené prostory a domovní vybavení nesmí být po dobu platnosti podmínek, za kterých
byla poskytnuta dotace, využívány pro komerční účely nebo pro ambulantní sociální
služby či pro zdravotnické služby ani pro případné komunitní aktivity s vyloučením
obyvatel Komunitního domu seniorů (např. Mateřské centrum).

10. Financování akce
Financování akce bude probíhat na základě žádosti příjemce dotace o proplacení dotace. Žádost
o proplacení dotace musí obsahovat
10.1 průvodní dopis s identifikačním číslem akce a názvem akce,
10.2 číslo účtu, na který má být dotace proplacena,
10.3 v případě, že příjemcem dotace je obec, bude dotace poskytnuta pouze na účet vedeném u ČNB,
10.4 originál faktury za provedené práce související s výstavbou podporovaných bytů s identifikačním
číslem akce a názvem akce dle rozhodnutí o poskytnutí dotace, a dokladu o zaplacení v případě
již proplacené faktury,
10.5 soupis provedených prací (v souladu s položkovým rozpočtem) identifikovatelně potvrzený
technickým dozorem stavebníka nebo autorským dozorem projektanta (dle § 152 odst. 4 zákona
č. 183/2006 Sb.) týkajících se pouze dotace.

11. Podmínky pro poskytnutí dotace
Podmínky pro poskytnutí dotace, viz příloha č. 5 nebo příloha č. 6 výzvy, které jsou pro příjemce dotace
závazné, jsou nedílnou součástí schváleného Rozhodnutí. Do vydání Rozhodnutí může dojít k jejich
upřesnění nebo k úpravě v souvislosti se změnou právních předpisů.

12. Řízení o poskytnutí dotace
Řízení o poskytnutí dotace vede MMR a postupuje v něm podle §14 a násl. zákona č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění
pozdějších předpisů. Pro příjemce je vždy závazné znění podmínek pro poskytnutí dotace, které jsou
součástí Rozhodnutí.

13. Způsob a kritéria hodnocení žádosti
13.1 MMR provede hodnocení formálních náležitostí žádostí, kdy bude zkontrolována úplnost žádostí
a jejich příloh dle znění výzvy a metodického pokynu. Formálním hodnocením se rozumí
posouzení:
13.1.1

dodržení termínu pro podání žádosti,
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13.1.2

dodržení způsobu podání žádosti,

13.1.3

žadatel má požadovanou právní formu a je způsobilým žadatelem dle stanovených
podmínek výzvy,

13.1.4

žádost o dotaci je podána v předepsané formě,

13.1.5

žádost o dotaci je podepsána oprávněným žadatelem,

13.1.6

jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti požadované
ve výzvě a Metodickém pokynu k podprogramu 117D064 Podporované byty pro rok
2021 pro dotační titul č. 1 - Pečovatelský byt a dotační titul č. 3 – Komunitní dům seniorů,
viz příloha č. 1 výzvy,

13.1.7

akce je svým zaměřením v souladu s věcným zaměřením výzvy,

13.1.8

žadatel nepožaduje vyšší než maximální možnou výši dotace dle bodu 4.1 výzvy.

13.2 Dále provede hodnocení přijatelnosti, tzn. hodnocení splnění podmínek výzvy.
13.3 Žádosti, které úspěšně projdou hodnocením formálních náležitostí a přijatelnosti, budou
hodnoceny a obodovány dle hodnotících kritérií, viz příloha č. 3 výzvy Kritéria pro výběr žádostí
podprogramu 117D064 Podporované byty pro rok 2021 dotační titul č. 1 - Pečovatelský byt nebo
příloha č. 4 výzvy Kritéria pro výběr žádostí podprogramu 117D064 Podporované byty pro rok
2021 dotační titul č. 3 – Komunitní dům seniorů a budou seřazeny sestupně dle počtu dosažených
bodů od nejvyššího po nejnižší. Výběr akcí seřazených v pořadí bude proveden do stanovené
celkové alokace výzvy. V případě shodného počtu bodů u akcí umístěných na posledním místě,
které však v součtu přesahují alokaci, bude vybrána akce, která nejvíce naplňuje cíle programu,
tj. získá vyšší bodové ohodnocení u kritéria Připravenost akce k realizaci. V případě, že budou
mít akce i po tomto hodnocení stejný počet bodů, rozhodné bude datum doručení žádosti
do datové schránky MMR.

14. Odstranění vad, úprava žádosti a její doplnění
Trpí-li žádost vadami, vyzve MMR žadatele prostřednictvím datové schránky k odstranění těchto vad
v přiměřené lhůtě. Žadatel bude vyzván pouze jedenkrát, v případě neodstranění vad řízení o dotaci
končí a bude zastaveno.

15. Upozornění
Zákonem č. 171/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb. bylo uloženo zveřejňování všech
informací, které jsou rozhodné pro poskytování dotací včetně všech dokumentů, kterými se
při rozhodování o nich poskytovatel řídí. Z těchto důvodů jsou požadovány všechny dokumenty také
v elektronické podobě. Zveřejnění informací a dokumentů na internetových stránkách zajišťuje dle výše
uvedeného zákona Ministerstvo financí.

16. Přílohy výzvy
16.1 Příloha č. 1 výzvy - Metodický pokyn k podprogramu 117D064 Podporované byty pro rok 2021
dotační titul č. 1 - Pečovatelský byt
16.2 Příloha č. 2 výzvy - Metodický pokyn pro výběr dodavatele pro příjemce dotace z programu
Podpora bydlení 2016 – 2021
16.3 Příloha č. 3 výzvy - Kritéria pro výběr žádostí podprogramu 117D064 Podporované byty pro rok
2021 dotační titul č. 1 - Pečovatelský byt
16.4 Příloha č. 4 výzvy - Kritéria pro výběr žádostí podprogramu 117D064 Podporované byty pro rok
2021 dotační titul č. 3 – Komunitní dům seniorů
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16.5 Příloha č. 5 výzvy – Podmínky pro poskytnutí dotace k podprogramu 117D064 Podporované byty
pro rok 2021 dotační titul č. 1 - Pečovatelský byt
16.6 Příloha č. 6 výzvy - Podmínky pro poskytnutí dotace k podprogramu 117D064 Podporované byty
pro rok 2021 dotační titul č. 3 Komunitní dům seniorů
Kontaktní osoba PRO podprogram 117D064 Podporované byty:
Ing. Lenka Novotná:
e-mail: Lenka.Novotna@mmr.cz
mobil: 733 696 075
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