Výzva
k předkládání žádostí o poskytnutí dotací v roce 2019
z programu Podpora bydlení (11706)
Dne 5. listopadu 2018 Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o
dotace z programu Podpora bydlení pro podprogram:

Podporované byty
(117D064)
dotační titul:

Pečovatelský byt (DT1)
Komunitní dům seniorů (DT3)
__________________________________________________________
Číslo výzvy:
1/2019/117D064

Cílem podprogramu
je vznik 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
(dále jen „cílová skupina“).

Oprávnění žadatelé
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

Lhůta pro doručení žádosti začíná běžet dnem 5. listopadu 2018 a končí
dnem 1. 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 1. 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: 350 000 000 Kč
Druh výzvy: kolová
Podmínky pro poskytnutí dotace
Žádosti podané v rámci této výzvy musí splňovat podmínky stanovené v čl. 6 znění podprogramu,
který je přílohou této výzvy

Základní povinné náležitosti žádosti
Základní povinné náležitosti žádosti o dotaci jsou definovány v čl. 7 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:
DT1 (PČB)
Ing. Lenka Novotná: e-mail: Lenka.Novotna@mmr.cz, tel: 224 864 346
DT3 (KoDuS):
Mgr. Jana E. Nováková: e-mail: Jana.Novakova@mmr.cz, tel: 224 864 008

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

Přílohy:
 znění podprogramu Podporované byty
 Metodický pokyn k podprogramu Podporované byty dotační titul Pečovatelský byt
 Metodický pokyn k podprogramu Podporované byty dotační titul Komunitní dům seniorů
 Metodický pokyn pro výběr dodavatele pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení 2016 –
2020
 kritéria pro výběr žádostí podprogramu dotační titul Pečovatelský byt
 kritéria pro výběr žádostí podprogramu dotační titul Komunitní dům seniorů

