Výzva
k předkládání žádostí o poskytnutí dotací v roce 2019
z programu Podpora bydlení (11706)
Dne 7. listopadu 2018 Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o
dotace z programu Podpora bydlení pro podprogram:

Bytové domy bez bariér
(117D066)
__________________________________________________________
Číslo výzvy:
3/2019/117D066

Cílem podprogramu
je zkvalitnění bytového fondu odstraněním bariér při vstupu do domu a do výtahu a výstavbou
osobních výtahů v domech, které jím nejsou vybaveny a nikdy nebyly a u kterých jsou k tomu
stavebně technické předpoklady.

Oprávnění žadatel
vlastník nebo spoluvlastník bytového domu, nebo společenství vlastníků, nebo vlastník nebo
spoluvlastník jednotky vykonávající činnost správce v bytovém domě, ve kterém společenství
vlastníků nevzniklo.

Lhůta pro doručení žádosti začíná běžet dnem 7. listopadu 2018 a končí
dnem 5. února 2019
Doručení žádosti na Ministerstvo pro místní rozvoj
Žadatel o dotaci vyplní elektronický formulář žádosti umístěný na internetových stránkách na adrese:
http://www3.mmr.cz/zad, data si uloží a vytiskne. Vytištěný a podepsaný formulář včetně
požadovaných příloh v listinné podobě a na CD doručí do 5. 2. 2019 do podatelny Ministerstva pro
místní rozvoj na adresu.
Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor politiky bydlení
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1

Alokace výzvy: 200 000 000 Kč
Druh výzvy: kolová
Podmínky pro poskytnutí dotace
Žádosti podané v rámci této výzvy musí splňovat podmínky stanovené v čl. 5 znění podprogramu,
který je přílohou této výzvy.

Základní povinné náležitosti žádosti
Základní povinné náležitosti žádosti o dotaci jsou definovány v čl. 6 znění podprogramu, který
je přílohou této výzvy.

Postup při poskytování dotace







Postup při poskytování dotace je uveden v čl. 9 Metodického pokynu, který je přílohou této
výzvy.
Trpí-li žádost odstranitelnými vadami, vyzve poskytovatel žadatele k odstranění ve stanovené
lhůtě (§ 14k odst. 1) zákona č. 218/2000 Sb. v platném znění)
V průběhu řízení může poskytovatel vyzvat žadatele k doložení dalších podkladů a informací
relevantních pro rozhodnutí o poskytnutí dotace. Podklady a informace budou doloženy
ve stanovené lhůtě (§ 14k odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb. v platném znění)
Poskytovatel může žadatele vyzvat k úpravě žádosti v souladu s § 14k odst. 4 zákona
č. 218/2000 Sb. v platném znění.
Poskytovatel řízení zastaví, zemře-li žadatel nebo zanikne-li žadatel o dotaci přede dnem
vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace v souladu s § 14l zákona č. 218/2000 Sb. v planém
znění
Poskytovatel může u zamítnutých žádostí o dotaci postupovat dle §14p zákona č. 218/2000
Sb. v platném znění a novým rozhodnutím jim zcela vyhovět.

Kontaktní osoby:
Ing. Lenka Veselá: e-mail: Lenka.Vesela@mmr.cz, tel: 224 864 022
Ing. Marcela Frantiková: e-mail: Marcela.Frantiková@mmr.cz, tel: 224 864 032

Ministerstvo si vyhrazuje právo na zrušení výzvy v případě nedostatku finančních prostředků.

Přílohy:
 znění podprogramu Bytové domy bez bariér
 Metodický pokyn k podprogramu Bytové domy bez bariér
 Metodický pokyn pro výběr dodavatele pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení 2016 –
2020
 kritéria pro výběr žádostí podprogramu Bytové domy bez bariér

