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Po prázdninovém speciálním vydání jsme tu opět pro vás s pravidelným informačním měsíčníkem Státního

fondu rozvoje bydlení.V aktuálním čísle opět najdete řadu inspirujících novinek ze světa bydlení. Přejeme pří-

jemné a inspirativní čtení!

V průběhu července došlo k novelizaci Nařízení vlády č. 468/2012 Sb., které upravuje poskytování podpory na opravy a modernizace bytových

domů. Podnětem pro novelizaci bylo jednak schválení v prosinci 2013 a také požadavky žadatelů na roz-

šíření výčtu uznatelných výdajů, na které lze čerpat úvěr. Obě tyto změny přinášejí příjemcům výrazné zlepšení podmínek a činí tak Panel 2013+

mnohem atraktivnější.

Změny se nově týkají i pravidel pro poskytování veřejné podpory v rámci úvěrového programu Panel 2013+. Zatím bylo možné žádat o úvěr

v režimu de minimis, podle něhož smí žadatel čerpat veřejnou podporu, jejíž součet nepřekročí částku 200 tisíc eur za tři po sobě jdoucí účetní

období. Tento režim zůstává zachován, žadatel v něm bude moci požádat o úvěr až do výše 90% rozhodných výdajů. Nebo bude moci žádat

v notifikovaném režimu (bez podmínky de minimis), získat však bude moci úvěr do 75% rozhodných výdajů. Novela nařízení přináší změny

i v administrativní části programu: již není potřeba předkládat průkaz energetické náročnosti, ale doklad o energetických úsporách s vyčíslenou

hodnotou energetických úspor.Tento doklad žadatel získá jako součást energetického posudku.

Výčet dalších možností, stejně jako podrobné informace o podmínkách naleznete .

notifikace programu Panel 2013 +

Na přebudování nebo vybudování zcela nových balkónu či lodžií,

a to i za podmínky, že se zvětší užitná podlahová plocha

Provedení nové tepelné izolace na domech zateplených

zastaralými technologiemi

Na výstavbu kotelny pro bytový dům

Na co je možné Panel 2013 + nově použít?

zde
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�

�

V minulém vydání Zpravodaje jsme vás požádali o spolupráci při vyplňování , jehož cílem bylo zjistit postoje obcí k otázce výstavby

nájemního bydlení.Vyplněných anket se sešlo téměř 700. Z výsledků jasně vyplývá, že obce trápí nedostatek bydlení pro seniory, v druhé řadě by

uvítaly možnost vybudování tzv. startovacích bytů pro mladé.

V minulosti byly obce zvyklé čerpat především dotace, úvěry byly využívány jen v omezené míře. S tím souvisí i výše přijatelného úroku: obce

v drtivé většině považují za ideální jeho výši do 1%. Podmínka de minimis není považována za významnou překážku, třicetiletou dobu splatnosti

obce ve valné většině považují za optimální. Z úvěrů by obce rády financovaly především byty a společné prostory, nicméně 60% respondentů

neuvažuje o tom, že by o úvěr požádalo. Pro SFRB je potěšující (zároveň zavazující) informace, že obce mají zájem o seminář či školení

na programy podpory.

dotazníku

Program revitalizace bytového fondu

Panel 2013+

foto: Státní fond rozvoje bydlení

http://www.sfrb.cz/programy/uvery-na-opravy-a-modernizace-domu/
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telefon: + 420 221 771 611, 234 712 611, fax: + 420 222 315 105, zpravodaj@sfrb.cz , sekretariat@sfrb.cz

Státní fond rozvoje bydlení ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj a s podporou České společnosti pro rozvoj bydlení a Sdružení

nájemníků ČR si vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat na odborný seminář . Seminář je určen pro zástupce obcí, měst,

krajských samospráv a je zaměřený na vybrané otázky z oblasti bydlení v ČR.

Setkání pro bydlení

SFRB
Státní fond rozvoje bydlení

Portál o bydlení – váš spolehlivý rádce

V průběhu měsíce září se na budeme především zabývat tématem Formy a zajištění

bydlení. V podrobném seriálu se budeme snažit porovnat různé druhy bydlení (nájemní, družstevní a

v soukromém vlastnictví), zaměříme se na možná rizika při nákupu nového či staršího bytu a pokusíme

se porovnat provozní náklady v jednotlivých typech bydlení. Nebudou chybět ani odpovědi na vaše

případné dotazy.

Portálu o bydlení

Místa konání:

www.sfrb.cz www.portalobydleni.cz
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, krajský úřad, čtvrtek 25. 9. 2014

, krajský úřad, pátek 26. 9. 2014

, krajský úřad, pondělí 29. 9. 2014

Pro aktuální informace sledujete a

Plzeň

Zlín

Pardubice

Předpokládaný čas: 9:30 -13:30hod.

Podzimní semináře SFRB

Cenové mapy

Kalkulačky

Poradna

Kalendář akcí

Zákony a vzory smluv

Formuláře

Aktuality

Chcete stavět, renovovat či

přispět na bydlení?

PROGRAMY STÁTNÍ PODPORY
BYDLENÍ

státní podporu

podle vaší potřeby.

Vyberte si

STÁT VAŠE LEPŠÍ BYDLENÍPODPORUJE

www.portalobydleni.cz

MAJITEL OBCENÁJEMNÍK

Prakticky tříděné informace podle cílové skupiny
Každý měsíc tematický speciál Portálu o bydlení, rady pro společenství

vlastníků jednotek, bytová družstva i majitele či nájemníky jednotlivých

bytů, kalkulačky a další užitečné nástroje. Poradna k daním,

vyúčtování, energiím, financování. Právo a praxe - téma na každý den.

http://www.portalobydleni.cz/home/
http://www.portalobydleni.cz/home/
http://www.portalobydleni.cz/home/
http://www.portalobydleni.cz/home/
http://www.sfrb.cz/
http://www.sfrb.cz/

