
Levný úvěr už nejen pro oběti povodní!

MMR 24. 11. 2014 na jednání vlády předložilo nařízení vlády o použití finančních prostředků Státního

fondu rozvoje bydlení formou úvěrů na obnovu bytu nebo domu postiženého živelní pohromou a o

změně některých nařízení vlády.

Letošní poslední vydání zpravodaje Státního fondu rozvoje přináší informace o připravovaných i stávajících

programech podpory bydlení.Těšíme se na vás opět v lednu 2015!
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Státní fond rozvoje bydlení

Díky programu JESSICA získaly znevýhodn né m stské zóny
v eské republice tém p l miliardy korun.
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(zdroj: tisková zpráva MMR)

„Občanům České republiky teď vznikají nové možnosti získat úvěry na opravu bytového fondu. A to nejen kvůli velké vodě, jak tomu bylo doposud“,

uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Občané i právnické osoby budou moci nově čerpat úvěry na opravy i v případě poškození bydlení

kroupami, extrémní silou větru, přívalovými srážkami nebo bleskovými povodněmi. V minulosti to bylo možné pouze tehdy, kdy byl v důsledku

povodní vyhlášen krizový stav a 3. stupeň povodňového nebezpečí.

Úprava se také vztahuje na jakoukoli jinou živelní pohromu, při které došlo k vyhlášení krizového stavu. Úvěry bude možné čerpat jak na opravy

poškozeného bytového fondu, tak na novou bytovou výstavbu nebo pořízení bytu - vždy v důsledku zániku původního obydlí. Na opravy bytového

fondu bude poskytován úvěr ve výši až 300 tis. Kč na každý byt, a to na dobu 10 let s úročením ve výši 1% p.a.

Na výstavbu nebo pořízení bytu pak bude sloužit úvěr ve výši 2,5 mil. Kč, resp. 1,5 mil. Kč, a to až do výše 80 % pořizovací hodnoty. Maximální délka úvěru

bude 20 let a úročení bude ve výši 2% p.a.

Bonusem bude možnost čerpání úvěru ve výši 200 tis. Kč na realizaci protipovodňových opatření pro daný objekt. Fyzické a právnické osoby tak

získávají nástroj, který sjednocuje a zjednodušuje předchozí roztříštěné portfolio několika nařízení vlády.
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Státní fond rozvoje bydlení a Správce FRM v tuto chvíli evidují 131 žádostí o úvěr za zhruba

500 mil. Kč. Z toho počtu činí podepsané smlouvy 348 mil. Kč a schválené a schvalované

smlouvy 152 mil. Kč. Obě instituce dále potvrzují, že rozpočet pro program JESSICA je

minimálně 550 mil Kč a že částka se bude zpřesňovat v následujících měsících.

Podle ředitele Holdingového fondu SFRB Ing. Michala Pluty by se mělo jednat o navýšení zhruba 20 mil. Kč.

vysvětluje ředitel Pluta a dodává, že bližší údaje o volném limitu finančních prostředků lze získat na webových stránkách SFRB a SFRM.

Program JESSICA je součástí koncepce Společné evropské podpory udržitelných investic do měst s IPRM zónami, podporovaných z Integrovaného

operačního programu. Program lze použít na rekonstrukci či modernizaci bytových domů a využít jej mohou všichni vlastníci bytových domů, ať už se

jedná o veřejné subjekty, bytová družstva, společenství vlastníků, obchodní společnosti nebo fyzické a právnické osoby vlastnící bytový dům o

minimálně čtyřech bytových jednotkách.

„Zároveň počítáme s příjmem náhradních

projektů, které budou přijaty nad rámec limitu 570 mil. Kč a zasmluvněny pouze v případě, že bude existovat volný limit pro úvěrové smlouvy“,

http://www.sfrb.cz/
http://www.mmr.cz/cs/Uvodni-strana

