Informace o programech na revitalizace bytového fondu
Vážení družstevníci a zástupci společenství vlastníků MÁJe stavebního bytového družstva.
Vedoucí technického úseku družstva Vám s politováním sděluje důležitou změnu, která
nastala v programech určených na revitalizace bytových domů.
Program NOVÝ PANEL
S účinností od 13. srpna 2010 pozastaven příjem žádostí o dotace na úhradu úroků
v programu NOVÝ PANEL
V roce 2010 bylo podáno více jak 700 žádostí o dotace na úhradu úroků z úvěrů na opravy
bytových domů a prostředky určené na pokrytí programu v roce 2010 jsou vyčerpané.
Z uvedeného důvodu je s účinností od 13. srpna 2010 pozastaven příjem žádostí o dotace na
úhradu úroků v programu NOVÝ PANEL.
Žádosti na záruky za úvěry na opravy bytových domů, které jsou v programu poskytovány,
jsou přijímány bez omezení.
Program Zelená úsporám
Dne 24. 8. 2010 byl ukončen příjem žádostí pro panelové domy
Program Zelená úsporám byl zahájen 22. dubna 2009 a byl určen výhradně pro vlastníky
rodinných a vybraných bytových domů. Následně od 1. září byl také otevřen pro panelové
domy. Program je určen na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie
v bytových domech. Podpora je poskytována formou dotace. Dne 24. srpna 2010 ministerstvo
životního prostředí rozhodlo o zastavení přijímání žádostí pro panelové domy. Obnovení
přijímání žádostí pro panelové domy se očekává začátkem nové stavební sezóny v roce 2011.
Dne 31. srpna 2010 je v programu ukončen i příjem podpory na zateplení veřejných budov.
Příjem žádostí pro rodinné a netypizované cihelné domy není zatím omezen. To znamená, že
příjem žádostí pro netypizované cihelné domy, které má MÁJ stavební bytové družstvo ve
správě, není omezen.
O dalších změnách v programech Vás technický úsek družstva bude dál informovat na
webových stránkách družstva a prostřednictvím písemného materiálu do schránek
jednotlivých nákladových středisek. V případě podrobnějších informací se obraťte na
pracovníky technického úseku, kteří Vám budou při řešení problémů nápomocni.
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