Program Živel

Uzavření smlouvy
Po podání žádosti a všech příloh bude připravena smlouva o poskytnutí dotace.
Smlouva bude zaslána na e-mail žadatele ke kontrole. Následně bude smlouva buď ve stanovený čas uzavřena na
místě, nebo bude zaslána poštou k podpisu − v tomto případě je nutný ověřený podpis.
Smlouvu bude podepisovat žadatel, tj. vlastník poškozeného obydlí. Pokud je obydlí ve společném jmění manželů
nebo v podílovém vlastnictví, je nutný podpis obou manželů, případně všech spoluvlastníků.
Jestliže má podporu vyřídit jeden z manželů nebo spoluvlastníků, je nutné předložit ověřenou plnou moc. Vzor plné
moci k zastupování si můžete stáhnout na www.sfpi.cz -> Dotace a úvěry -> Živel -> Formuláře a dokumenty -> Vzor
plné moci.
Informace, kdy budou zástupci SFPI na místě, naleznete na www.sfpi.cz.

Proplácení dotace
Dotace bude proplácena na základě daňových dokladů (např. faktury nebo účtenky). Dotace se začne proplácet
po uzavření smlouvy, a to i na doklady vystavené zpětně (nejdříve však 24. 6. 2021).
Žadatel SFPI předkládá žádost o čerpání, jejíchž přílohou jsou daňové doklady. Formulář žádosti o čerpání je zveřejněn na www.sfpi.cz -> Dotace a úvěry -> Živel -> Formuláře a dokumenty -> Žádost o čerpání.
Do žádosti je nutné uvést výši přijatého pojistného plnění a číslo účtu, na které mají být finanční prostředky zaslány,
a to buď číslo účtu příjemce dotace, nebo číslo účtu dodavatele. Fond preferuje zasílání platby na účet příjemce
podpory.
Finanční prostředky budou vyplaceny nejpozději do 5 pracovních dní po obdržení úplně žádosti o čerpání. Za úplnou
se považuje žádost, která obsahuje všechny relevantní informace a všechny daňové doklady, které mají být
proplaceny.

Potřebujete poradit se vším, co se týká programu Živel?
Naše informační telefonní linky jsou v provozu
od pondělí do pátku od 9.00 do 16.00 hodin.
Telefony: 732 652 716

732 652 908

732 652 819

Své písemné dotazy můžete zasílat na e-mailovou adresu zivel@sfpi.cz.
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