DOTAČNÍ PROGRAM ŽIVEL

POMOC LIDEM
ZASAŽENÝM TORNÁDEM
Forma podpory:
Jednorázová dotace dle výše skutečné škody až 2 mil. Kč.
Zvýhodněný úvěr až 3 mil. Kč, až do výše
celkových nákladů nepokrytých pojištěním.
Lze získat tedy až 5 mil. Kč.
Kdo může žádat:
Vlastník nebo spoluvlastník obydlí (příp. společenství
vlastníků jednotek), který obydlí využíval k trvalému
bydlení, pronajímal jiné osobě nebo poskytoval k bydlení
rodinnému příslušníkovi. Podmínkou je, že poškozené
obydlí stojí na území, které bylo zasaženo tornádem.
Na co lze žádat:
Dotaci nebo úvěr využijete na obnovu obydlí,
tj. na rekonstrukci (např. opravu střechy), výstavbu nebo
pořízení jiné nemovitosti.
Oprava, výstavba nebo pořízení bude dokončeno do 3 let
od podpisu smlouvy.
V případě pořízení nového obydlí nesmí mít být výměra
nového obydlí nižší než 80 % a vyšší než 120 %.
Jak zažádat:
Vyplnit žádost na místě s mobilním týmem SFPI.
Nebo doručit vyplněnou žádost na adresu:
Státní fond podpory investic
Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha 2
Nebo odeslat vyplněnou žádost přes datovou schránku
SFPI: wikaiz5
K žádosti se v první fázi nic nepřikládá. Doklady se přikládají až k
čerpání – vše bude možné konzultovat na místě s pracovníky SFPI.

Konkrétní příklady:
Nemovitost je pojištěna:
Náklady na znovuobnovení zničené nemovitosti dosáhnou 5 mil. Kč.
Pojišťovna vyplatí plnění ve výši 2,5 mil. Kč.
Můžete obdržet od SFPI dotaci až ve výši 2 mil. Kč a zvýhodněný úvěr
ve výši až 500 tis. Kč.
Nemovitost není pojištěna:
Náklady na znovuobnovení zničené nemovitosti dosáhnou 3 mil. Kč.
Můžete obdržet od SFPI dotaci ve výši až 2 mil. Kč a zvýhodněný úvěr
ve výši až 1 mil. Kč.
Parametry úvěru:
splatnost max. 30 let, úroková sazba 1 % (fixace po celou dobu
splácení).
Možnosti čerpání:
V případě nové výstavby obdrží poškozený okamžitě zálohovou
dotaci až ve výši 500 tis. Kč. Z těchto prostředků je možno hradit
demolici a projektovou přípravu.
Další čerpání dotace/úvěru již bude na základě předložených
dokladů. Příjemce zašle na Fond neproplacenou fakturu nebo již
uhrazené pokladní doklady a Fond proplatí přímo na účet dodavatele
nebo poškozeného.
Doklady se standardně proplácejí do 10 dnů.
Zahájení příjmu žádostí:
SFPI zahájí příjem žádostí 2. července 2021.
Už od 1. července 2021 budou mobilní týmy SFPI pomáhat
s vyplněním a podáním žádostí.
Důležité kontakty:
Informační linky SFPI: 732 652 716, 732 652 908, 732 652 819
Případné dotazy zasílejte na: zivel@sfpi.cz
Potřebné informace a formuláře: www.sfpi.cz/program-zivel

