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Milé čtenářky a čtenáři,
stejně jako každý rok, i letos vyhlašuji tolik
žádané národní dotace, které vypisuje
Ministerstvo pro místní rozvoj. Nejsou
určené jen obcím, podporu mohou získat i
jiní, třeba sdružení vlastníků bytových
jednotek.
Zájem o dotace je veliký, snažíme se je
přizpůsobovat především potřebám regionů.
Každému, kdo má zájem o zvelebení svého okolí, nabídneme ochotně radu
a pomoc.
Karla Šlechtová
ministryně pro místní rozvoj

Na co můžete získat právě teď dotaci?

Opravte své silnice a
vylepšete hřiště
Na podporu obnovy a rozvoje venkova letos
půjde 525 milionů korun. Obce do tří tisíc
obyvatel mohou žádat o dotace na obnovu
veřejných prostranství, dětských hřišť, školních sportovišť a
tělocvičen nebo na obnovu místních komunikací.
Více zde

Vylepšete bydlení svých
spoluobčanů
https://admin.mail-komplet.cz/api/previewTemplates/get?data=ukoAosk5S%2fbHOXJVPujQCRKjxG7RiEX6IgcKiD4BKeE2zs%2fW5VFcbQ%3d%3d
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Nové komunitní domy pro seniory,
pečovatelské byty nebo dotační titul bytové
domy bez bariér. Na tyto projekty jsou
určeny finance z vyhlášené výzvy programu
Podpora bydlení. Připraveno je více než 300
milionů korun.
Více zde

Nechte si vypracovat
územní plán
Můžete získat dotaci na pořízení územního
plánu, který je základním nástrojem pro
územní rozhodování a koncepční rozvoj
obce. Za dvouleté fungování dotačního titulu byla poskytnuta podpora již
228 obcím po celé České republice.
Více zde

Dále pro vás chystáme...
V nejbližších dnech budeme také vyhlašovat programy na odstranění
následků živelních pohrom, demolice chátrajících budov v obcích a na
podporu cestovního ruchu v regionech. Sledujte proto stránky
Ministerstva pro místní rozvoj, kde budeme informovat o všech dotačních
titulech.

Videominuta Karly Šlechtové
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Video zde

Ministerstvo pro místní rozvoj
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 282 (informační centrum)
Číslo vydání 5 - 10/2017

Nepřejete-li si již dostávat tento newsletter, klikněte na odkaz odhlásit se.
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