BEZZWROTNA DOTACJA

na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem
Szybki dostęp do mieszkań o niskim i ograniczonym czynszu

ZALETY PROGRAMU


dofinansowanie od 25% do 80% kosztów inwestycji



bezzwrotny charakter wsparcia



możliwość realizacji inwestycji w oparciu lub przy
udziale SIM-ów, spółek gminnych i innych inwestorów



możliwość łączenia finansowego wsparcia z innymi
formami dofinansowania

Bank
Gospodarstwa
Krajowego
to państwowy bank rozwoju,
operator rządowych programów
służących m.in. poprawie sytuacji
na rynku mieszkaniowym
i wspierających dostęp Polaków
do mieszkań.

KORZYŚCI DLA MIESZKAŃCÓW


nowe mieszkania w dobrym standardzie gotowe do
natychmiastowego zamieszkania



poprawa warunków lokalowych w mieszkaniowym
zasobie gminnym i poza nim



dostęp do mieszkań o niskim i ograniczonym czynszu



krótszy okres oczekiwania mieszkańców na lokale

KORZYŚCI DLA BENEFICJENTA


zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych społeczności
lokalnej



niższe wydatki z budżetu gminy, spółki gminnej,
powiatu, organizacji pozarządowej, podmiotów
prowadzących działalność pożytku publicznego



możliwość wyremontowania i adaptacji innych
budynków na potrzeby mieszkaniowe



powstanie nowych zasobów w postaci mieszkań na
wynajem

Rządowy program finansowego
wsparcia budownictwa
mieszkaniowego skierowany jest
do osób o niskich i przeciętnych
dochodach w celu zapewnienia
im dostępu do mieszkań.
Dofinansowanie z Funduszu
Dopłat w wysokości od 25% do
80% kosztów przedsięwzięcia
przeznaczone jest dla gmin, ich
związków, powiatów, organizacji
pozarządowych, podmiotów
prowadzących działalność pożytku
publicznego i jednoosobowych
spółek gminnych.

PRZEDMIOT FINANSOWANIA


budowa, w tym rozbudowa, nadbudowa budynku



remont, przebudowa budynku niemieszkalnego lub
jego części



remont lub przebudowa budynku mieszkalnego lub
jego części, jeżeli nie dotyczą one lokalu mieszkalnego
zajmowanego przez lokatora na podstawie obowiązującej
umowy najmu



remont lub przebudowa budynku mieszkalnego albo części
takiego budynku, w którym znajdują się lokale mieszkalne
zajmowane przez lokatorów na podstawie obowiązujących
umów najmu, jeżeli beneficjent wsparcia uzyskał prawo
do premii remontowej z Funduszu Termomodernizacji
i Remontów i realizuje przedsięwzięcie remontowe w
budynku, w którym znajdują się te lokale mieszkalne



zmiana sposobu użytkowania budynku lub jego części
wymagająca dokonania remontu lub przebudowy



remont, przebudowa, rozbudowa lub nadbudowa istniejącej
noclegowni, istniejącego schroniska dla osób bezdomnych,
istniejącej ogrzewalni, w wyniku którego nastąpi
dostosowanie do obowiązujących standardów



kupno lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego albo
udziału we współwłasności budynku mieszkalnego



kupno wraz z remontem lokalu mieszkalnego, budynku
mieszkalnego, części budynku lub udziału w jego
współwłasności



pokrycie przez beneficjenta części kosztów
przedsięwzięcia realizowanego przez społeczną
inicjatywę mieszkaniową (SIM) albo spółkę gminną,
polegającego na tworzeniu lokali mieszkalnych
przeznaczonych na wynajem przez gminę albo
związek międzygminny z prawem do podnajmu
osobom fizycznym bez zgody społecznej inicjatywy
mieszkaniowej (SIM) albo spółki gminnej



pokrycie przez beneficjenta części kosztów
przedsięwzięcia polegającego na tworzeniu lokali
mieszkalnych na wynajem o ograniczonym czynszu
powstających w wyniku realizacji inwestycji przez
inwestora innego niż gmina lub związek międzygminny



finansowanie utworzenia dodatkowych powierzchni
użytkowych na przedsięwzięcie, w wyniku którego
powstaną lokale mieszkalne, których docelową grupę
najemców będą stanowić również osoby starsze t.j.
osoby, które ukończyły 60. rok życia, przeznaczonych na
zaspokajanie potrzeb tych osób

BENEFICJENCI

PRZYJAZNA PROCEDURA
UBIEGANIA SIĘ O WSPARCIE



gminy i ich związki



jednoosobowe spółki gminne



powiaty



organizacje pozarządowe



podmioty prowadzące działalność pożytku
publicznego

PRODUKTY


lokale mieszkalne na wynajem



mieszkania czynszowe



mieszkania chronione

tel.: +48 22 475 96 10
e-mail: SekretariatDFM@bgk.pl



mieszkania zakładowe



noclegownie

WIĘCEJ INFORMACJI:



schroniska dla osób bezdomnych



pomieszczenia tymczasowe



ogrzewalnie

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY:

https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/
bezzwrotne-wsparcie-budownictwa-z-funduszu-doplat

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych
pomieszczeń (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 508).
Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 756 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających mieszkalnictwo (Dz. U. z 2021 r., poz. 11).
Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni,
schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń (Dz. U. z 2018 r. poz. 823, Dz. U. z 2020 r. poz. 777).
Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie standardów dotyczących przestrzennego kształtowania budynku i jego otoczenia, technologii wykonania
i wyposażenia technicznego budynku oraz lokalizacji przedsięwzięć realizowanych z wykorzystaniem finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat (Dz. U. z 2019 r. poz. 457).

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Przyznanie dofinansowania uzależnione jest od pozytywnego rozpatrzenia
wniosku o udzielenie finansowego wsparcia.

