
 

projekt s názvem 

„Sociální bydlení Bílovice nad Svitavou“ 

je spolufinancován Evropskou unií 

 

Operační program:   Integrovaný regionální operační program (IROP) 

Registrační číslo projektu:  CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0008080 

Prioritní osa IROP:  2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele 

regionů 

Specifický cíl:  2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 

Výzva ŘO IROP:   č. 60 Sociální infrastruktura – integrované projekty ITI 

Příjemce dotace:  Obec Bílovice nad Svitavou 

Cílem projektu je vybudování nových bytových jednotek vyhrazených pro účely sociálního bydlení, 

tj. pro potřeby osob v bytové nouzi, kterými se rozumí osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo 

osoby již sociálně vyloučené. Nové sociální byty vzniknou v intravilánu obce, na ulici Husova, kde se 

v současné době nachází budova v nevyhovujícím technickém stavu určená k demolici. Na jejím místě 

vznikne nový bytový dům se šesti bytovými jednotkami o velikosti 1+kk až 3+kk. Součástí projektu je 

také pořízení nezbytného základního vybavení nově vzniklých bytů – jedná se např. o kuchyňskou linku, 

umyvadlo, toaletu atd. V projektu bude řešena i zeleň a úprava venkovního prostranství – počítá se mimo 

jiné s výsevem trávníku a výsadbou drobných rostlin.  

Smyslem projektu je zajistit pro osoby v bytové nouzi kvalitativně standardní a zároveň prostorově 

nesegregované bydlení, které bude uchazečům přidělováno nikoliv na základě tržních mechanismů, ale 

dle posouzení jejich sociální situace. Přínos projektu lze proto spatřovat v zajištění přístupu 

k dostupnému nájemnímu sociálnímu bydlení. Výše popsaných cílů bude dosaženo do data ukončení 

realizace projektu, které je stanoveno na 5. 3. 2020. 

Celkové výdaje projektu: 18 787 040,00 Kč 

Finanční rámec projektu: 

Druh dotace/zdroje spolufinancování Kč 
Podíl na celkových 

způsobilých výdajích     
(v %) 

Dotace ze strukturálního fondu ERDF (dále jen "SF") 8 500 000,00 85 

Národní veřejné zdroje   

z toho: dotace ze státního rozpočtu 500 000,00 5 

z toho: dotace z obce 1 000 000,00 10 

Soukromé zdroje příjemce   

Celkové způsobilé výdaje 10 000 000,00 100 

 


