KB EU Point a financování veřejného
sektoru

Dotační příležitosti pro obce 2018
 Úspory energií ve veřejném sektoru
 Podporují se: zateplení, výměna oken/dveří, rekuperace, systémy využívající odpadní teplo, výměna zdroje tepla
pro vytápění nebo teplé vody, fototermické kolektory
 Místo realizace: území ČR, včetně Prahy
 Výše ZV: 100 tis. Kč – 1,35 mld. Kč (50 mil. EUR)
 Míra dotace: 40 %
 Příjem žádostí: březen 2018 – leden 2019

 Sociální bydlení
 Podporují se: pořízení bytů, domů či budov; přestavba, přístavba, rekonstrukce apod. na byty pro sociální bydlení;
nákup základního vybavení bytů. Bydlení je určeno pro osoby, které v důsledku nepříznivých životních okolností
nemají přístup k bydlení, ale jsou schopné plnit povinnosti vyplývající z nájemního vztahu (osoby z azylových domů,
domů na půli cesty, z pěstounské péče, po opuštění zdravotnického zařízení, z ubytoven, provizorního bydlení, po
výpovědi z bytu apod.)
 Místo realizace: území ČR, mimo Prahu
 Výše ZV: 0,5 – 15 (40) mil. Kč (dle režimu veřejné podpory), mimo Prahu
 Míra dotace: 90 % obce a zřizované organizace
 Příjem žádostí: prosinec 2017 – duben 2018
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Dotační příležitosti pro obce 2018
 Energetické úspory v bytových domech II.
 Podporují se: Energeticky úsporná opatření na obálce budovy, výměna nebo instalace nových zdrojů tepla
 Místo realizace: území ČR, mimo Prahu
 Výše ZV: 0,3 – 90 mil. Kč
 Míra dotace: 31,5 % nebo 42 % obce a kraje a jimi zřizované organizace (dle typu projektu)
 Příjem žádostí: dle harmonogramu leden 2018 – listopad 2018

 Odpadové hospodářství
 Městská zeleň, srážkové vody
 Národní dotace – např. Sportoviště

Dotace obce 2018
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EuroCreative
 Záruka Evropského investičního fondu ve výši 70 %
 Vhodný charakter úvěru
• Výše úvěru do 52 mil. Kč (2 mil. EUR)
• splatnost 1 – 10 let splácené, 1 – 5 let revolvingové či KTK
• U splácených musí být stanoven splátkový kalendář, nesmí jít o refinancování
• Jako další zajištění jen předmět úvěru a/nebo osobní ručení

Šablona
EuroCreat

 Vhodný klient
• MSP, nebo MSP vlastněný municipalitou bez ohledu na velikost
• Založen a podniká v ČR, není SPV, nebyl v předchozích 5 letech v konkurzu či v likvidaci
• Délka historie není omezena

 Přijatelnost investice
• Jde o kulturní nebo kreativní projekt
• Převažující činnost klienta v kreativních CZ-NACE
• Další kritéria jako kreativní cena, daňová úleva, autorská práva apod. v kreativní oblasti

 Vhodné aktivity: Knihovny, archivy, muzea, památky, vydavatelé a prodejci knih, novin, fotografové, umělecká
tvorba, designéři, scénická umění, provozování kulturních zařízení, produkce a distribuce filmů a TV pořadů, promítání
filmů, vydávání počítačových her, pořizování zvukových nahrávek, hudební vydavatelské činnosti, rozhlasové a TV
vysílání.
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