Přehled programů na pomoc při odstraňování následků povodní
Dokument

117D0250
Podprogram Podpora
bydlení - nouzový stav

Účel

Výše dotace

Příjemce

Dotační titul č. 1
Dotace pro obce na zajištění náhradního ubytování pro
osoby, které byly připraveny o možnost užívat byt
v důsledku povodní. Jedná se o investiční podporu na
nákup a instalaci ubytovacích jednotek s minimálním
standardem (WC, rozvody elektřiny a vody).

90% ceny ubytovací jednotky,
max. 200 000 Kč

Obec, na jejímž
území byl vyhlášen
nouzový stav

Dotační titul č. 2
Dotace obcím na úhradu nákladů na odstranění stavby,
části stavby nebo suti po stavbě, zničené v důsledku
povodně. Dotace se poskytuje v plné výši úhrady nákladů,
musí však být provedeno max. za cenu v místě odvyklém a
čase obvyklou. Obec může použít dotaci na úhradu
nákladů spojených s odstraněním stavby pro bydlení,
kterou má ve vlastnictví nebo s odstraněním stavby jiného
vlastníka v případě jeho nečinnosti.

Do výše nákladů odstranění
nenávratně poškozené stavby
(maximálně za cenu v místě a
čase obvyklou).

Obec, na jejímž
území byl vyhlášen
nouzový stav

30 000 Kč/poškozený byt

Obec, na jejímž
území byl vyhlášen
nouzový stav - dále
poskytuje občanům
formou příspěvku

Dotační titul č. 3
Dotace obcím na poskytování příspěvku pro osoby,
jejichž byt byl poškozen v důsledku povodně. Jedná se o
neinvestiční podporu na úhradu části nákladů na
opravu bytu určeného k trvalému bydlení poškozeného
povodní. Ve schválené dokumentaci je stanoven příspěvek
ve výši 30 tis. Kč na jeden poškozený byt.

Poskytovatel

MMR

117D0260
Podprogram Podpora
bydlení - 3. stupeň
povodňové aktivity

Dotační titul č. 1
Dotace pro obce na zajištění náhradního ubytování pro
osoby, které byly připraveny o možnost užívat byt
v důsledku povodní. Jedná se o investiční podporu na
nákup a instalaci ubytovacích jednotek s minimálním
standardem (WC, rozvody elektřiny a vody).

90% ceny ubytovací jednotky,
max. 200 000 Kč

Obec s vyhlášeným
3. stupněm
povodňové aktivity

Dotační titul č. 2
Dotace obcím na úhradu nákladů na odstranění stavby,
části stavby nebo suti po stavbě, zničené v důsledku
povodně. Dotace se poskytuje v plné výši úhrady nákladů,
musí však být provedeno max. za cenu v místě odvyklém a
čase obvyklou. Obec může použít dotaci na úhradu
nákladů spojených s odstraněním stavby pro bydlení,
kterou má ve vlastnictví nebo s odstraněním stavby jiného
vlastníka v případě jeho nečinnosti.

Do výše nákladů odstranění
nenávratně poškozené stavby
(maximálně za cenu v místě a
čase obvyklou).

Obec s vyhlášeným
3. stupněm
povodňové aktivity

30 000 Kč/poškozený byt

Obec s vyhlášeným
3. stupněm
povodňové aktivity –
dále poskytuje
občanům formou
příspěvku

Dotační titul č. 3
Dotace obcím na poskytování příspěvku pro osoby,
jejichž byt byl poškozen v důsledku povodně. Jedná se o
neinvestiční podporu na úhradu části nákladů na
opravu bytu určeného k trvalému bydlení poškozeného
povodní. Ve schválené dokumentaci je stanoven příspěvek
ve výši 30 tis. Kč na jeden poškozený byt.

MMR

117D516
Podpora výstavby
obecních nájemních
bytů pro občany
postižené živelní
pohromou.

Investiční dotace obcím na pořízení nového nájemního
bydlení, náhradou za trvale obydlený byt, na který bylo v
důsledku povodní vydáno pravomocné rozhodnutí o
odstranění stavby nebo který byl v souvislosti s povodněmi
zničen anebo v rámci záchranných prací odstraněn.

1 000 000 Kč/ na výstavbu
1 bytu. – která je zkolaudována
do 6 měsíců od data vyhlášení
krizového stavu nebo 3. stupně
povodňového nebezpečí
600 000 Kč / na výstavbu 1 bytu
v případě, že byla
zkolaudována po 6 měsících
V případě nutnosti vybudovat
technickou a dopravní
infrastrukturu se dotace zvyšuje
o 150 000 Kč na 1 byt

Obec, která byla
postižena
povodněmi, nebo
obec, která nebyla
postižena
povodněmi a
nabídne poskytnutí
nájemního bydlení
osobám z obcí
postižených
povodněmi

MMR

Nařízení vlády
č. 396/2001 Sb.

Zvýhodněný úvěr pro obce na opravy bytů poškozeného
povodní.

Sazba 1% p. a.; splatnost 10
let

Obec a jejich
prostřednictvím
vlastníci (PO a FO)
bytového fondu

SFRB

Nařízení vlády
č. 28/2006 Sb.

Zvýhodněný úvěr pro fyzické osoby na opravy bytu
poškozeného povodní.

Sazba 2% p. a.; Splatnost 10
let, Max 150 000 Kč

Fyzické osoby,
jejichž byt byl
poškozen
povodněmi

SFRB

Sazba 2% p. a.; splatnost 20
let, Max. 850 000 Kč/byt;

Fyzická osoba –
vlastník
odstraněného nebo
zničeného bytu

SFRB

Nařízení vlády
č. 396/2002 Sb.

Zvýhodněný úvěr pro fyzickou osobu, která v důsledku
povodně přišla o byt, na výstavbu bytu do jejího vlastnictví

Nařízení vlády
č. 394/2002 Sb.

Finanční příspěvek osobám, které byly postiženy
povodněmi a sesuvy půdy v důsledku nadměrných srážek a
jejich nemovitost byla nenávratně zničena anebo na ní
byl vydán demoliční výměr.

150 000 Kč na zaniklou bytovou
jednotku

Osoba, které
v důsledku povodně
přišla o bydlení

Krajský úřad MMR refunduje
kraji vyplacené
prostředky

Nařízení vlády
č. 395/2002 Sb.

Finanční příspěvek na odstranění stavby pro bydlení
poškozené povodní, její části nebo suti po povodni.

Příspěvek do výše nákladů
odstranění stavby

Fyzická osob nebo
obec

Krajský úřad MMR refunduje
kraji vyplacené
prostředky

