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Příbram – Až do 31. srpna (do 15 hodin) si budou moci vlastníci bytových domů ve vyčleněném
území Březohorského sídliště podat žádost na rekonstrukce svých objektů, na které mohou
získat dotaci z programu IPRM až do výše 60 procent uznatelných nákladů.

      

Rada města Příbrami v pondělí 12. července na svém mimořádném jednání schválila alokaci
prostředků pro Výzvu č. 4 v aktivitě regenerace bytových domů v rámci Integrovaného plánu
rozvoje měst pro Březohorské sídliště ve výši 15 milionů korun. Text této výzvy, včetně jejích
příloh, byl vyhlášen na úřední desce města Příbrami ve středu 14. července.

  

„Výzva číslo 4 na aktivitu regenerace bytových domů v rámci IPRM pro zónu Březohorského
sídliště byla konzultována s pracovníky řídícího orgánu Integrovaného operačního programu
Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) a její text byl ze strany MMR odsouhlasen. Z důvodu
velkého zájmu ze strany potenciálních žadatelů bylo rovněž revokováno usnesení zmíněného
řídícího výboru ze dne 26. května, kde byla původně schválena alokace pro Výzvu č. 4 ve výši
10 milionů korun. Nově tedy bylo přijato usnesení, kde tato alokace činí 15 milionů korun,“
vysvětlil starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák.

  

Ještě doplňme, že v rámci aktivity regenerace bytových domů jsou z programu podporovány
především následující aktivity – zateplení obvodového pláště, rekonstrukce konstrukčních nebo
funkčních vad konstrukce domu, sanace základů a rekonstrukce hydroizolace spodní stavby,
dále rekonstrukce technického vybavení domů či výměny a modernizace lodžií a balkónů, a to
včetně zábradlí.

  

„Čili jde především o aktivity, které vedou ke zlepšení technického stavu stárnoucích domů na
našem sídlišti. V předchozích výzvách byl o dotaci z programu IPRM ze strany vlastníků velký
zájem. Očekávám, že podobná situace bude i nyní. Doporučuji všem žadatelům, aby
zpracování žádosti věnovali velkou pozornost,“ zdůraznil ještě dr. Řihák.
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