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	Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č.   ze dne  2018
	I. Zpřístupňování veřejně užívaných prostor, včetně úpravy stávajících technických zařízení
	a) opatření na trvalé odstranění bariér u vstupů/vchodů do veřejně přístupných prostor, která nemají charakter technického zařízení (např. výstavba nájezdové rampy nebo jiné stavební úpravy k překonání výškového rozdílu apod.).
	b) pořízení a instalace trvalých technických zařízení ke zpřístupnění veřejných prostor nebo úpravy již existujících trvalých zařízení do bezbariérové podoby (např. šikmé a vertikální plošiny, výtahy, bezbariérové řešení dveří apod.) v místech, kde v ...
	II. Pořízení prostředků usnadňujících překonání bariéry u vstupu do veřejně přístupného objektu, kterou nelze odstranit
	 podpora instalace elektronické signalizace pro žádost o asistenci, akustické signalizace, optické signalizace, pořízení mobilní rampy a podobně; zařízení typu schodolez není z tohoto Programu podporováno.
	III. Výstavba nových bezbariérových veřejně přístupných sociálních zařízení a bezbariérová úprava stávajících sociálních zařízení ve veřejně přístupných prostorech
	Realizovat účel a čerpat finanční prostředky Programu je možné do 31. 12. 2020, a to na úhradu způsobilých výdajů vzniklých od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020.
	I. Zpřístupňování veřejně užívaných prostor, včetně úpravy stávajících technických zařízení
	 maximální výše finanční podpory: 1 000 000 Kč
	 minimální finanční spoluúčast žadatele:
	II. Pořízení prostředků usnadňujících překonání bariéry u vstupu do veřejně přístupného objektu, kterou nelze odstranit
	 maximální výše finanční podpory: 50 000 Kč
	 minimální finanční spoluúčast žadatele:
	III. Výstavba nových bezbariérových veřejně přístupných sociálních zařízení a bezbariérová úprava stávajících sociálních zařízení ve veřejně přístupných prostorech
	 maximální výše finanční podpory: 200 000 Kč
	 minimální finanční spoluúčast žadatele:

	I.a    Odstranění bariér u vstupů do
	veřejně přístupných prostor
	I.b    Zpřístupňování veřejně užívaných
	prostor pomocí technických zařízení,
	případně úpravy těchto stávajících
	zařízení
	II.     Pořízení prostředků usnadňujících
	překonání bariéry u vstupu do
	veřejně přístupného objektu, která
	nejde odstranit



