Program Živel

Žádost o dotaci
Pro podání žádosti o dotaci na opravu obydlí potřebujete:
1 Vyplněný formulář žádosti
2 Přílohy

• odhad nákladů na opravu (informace k odhadu www.sfpi.cz -> Dotace a úvěry -> Živel -> Doklad o odhadu
nákladů na náhradu škod;
• hrubý rozpočet (vzor rozpočtu si můžete stáhnout www.sfpi.cz -> Dotace a úvěry -> Živel -> Formuláře
a dokumenty -> Položkový rozpočet);
• fotodokumentaci;
• nájemní smlouvy – pouze u obydlí, které bylo pronajímáno na základě nájemní smlouvy.

Pro podání žádosti o dotaci na opravu nebo výstavbu rozestavěné
stavby pro bydlení:
1 Vyplněný formulář žádosti
2 Přílohy

• pravomocné stavební povolení, platnou a účinnou veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby, oznámený
certifikát autorizovaného inspektora příslušnému stavebnímu úřadu, na jehož základě je stavebník oprávněn
provést stavbu, nebo souhlas s provedením ohlášené stavby;
• projektovou dokumentaci obydlí;
• stavební deník zaznamenávající průběh prací na obydlí;
• fotodokumentaci obydlí přede dnem živelní pohromy s uvedením data pořízení, pokud je k dispozici;
• fotodokumentaci obydlí poškozeného živelní pohromou;
• doklad o odhadu nákladů na náhradu škod na obydlí;
• a v případě nové výstavby doklad o tom, že obydlí zaniklo nebo bylo nenávratně poškozeno v důsledku živelní
pohromy (tzn. demoliční výměr, pokud byl vydán).

Žádost musí být podepsána žadatelem, tj. vlastníkem poškozeného obydlí. Pokud je obydlí v podílovém vlastnictví,
je nutné, aby ji podepsali všichni vlastníci, nebo aby jejich zástupce předložil plné moci ostatních. Vzor plné moci k zastupování si můžete stáhnout na www.sfpi.cz -> Dotace a úvěry -> Živel -> Formuláře a dokumenty -> Vzor plné moci.
V případě společného jmění manželů je možné, aby žádost podal pouze jeden z manželů. Následně musí oba manželé
podepsat smlouvu.
Žádost je možné podat zástupcům SFPI (informace, kdy budou zástupci SFPI v obcích, naleznete na www.sfpi.cz) nebo
písemně na adresu: Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha 2, nebo prostřednictvím datové schránky na ID: wikaiz5.
Přílohy je možné zasílat na zivel@sfpi.cz (uvádět minimálně jméno žadatele a případně číslo žádosti, pokud bylo přiřazeno), poštou na adresu Fondu, nebo předat osobně zástupcům SFPI.

S vyplněním žádostí vám pomohou kolegové z MAS Jižní Slovácko a MAS Lednicko-valtický areál:
Blanka Přidalová • tel.: 775 004 582

Lukáš Hlavinka • tel.: 733 594 811

Petra Křivánková • tel.: 776 742 622

Lenka Černá • tel.: 731 606 222
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