
Kam se mohu obrátit s žádostí
o pomoc/finanční podporu
Kontakty pro lidi postižené tornádem a bouřemi na Břeclavsku, Hodonínsku a Lounsku (červen 2021)

Kontakty RENOMIA pro hlášení pojistných událostí
+420 226 219 945, skody_mail@renomia.cz
Klienti RENOMIA mohou i nadále hlásit škodní události na posílenou telefonní linku nebo na speciální e-mail. Specialisté oddělení likvidace
škod klientům RENOMIA poskytnou podporu při jednání s pojišťovnou, aby pojistné plnění bylo vyplaceno co nejdříve. Na linku se obracejí
i lidé, kteří mají pojištění, ale nejsou klienty RENOMIA, nebo potřebné pojištění nemají – i jim se snažíme v jejich situaci maximálně pomoci.

Státní pomoc pro občany postižených obcí
ÚŘAD PRÁCE – mimořádná finanční pomoc
O okamžitou pomoc lze žádat na ÚP Břeclav a Hodonín
Lužice, Mikulčice a Hodonín (ÚP Hodonín) – p. Svobodová 733 534 076
Moravská N. Ves a Hrušky (ÚP Břeclav) – p. Straková 607 147 270

Pozn. Mimořádná finanční pomoc až do výše 58 tis. Kč na domácnost (údaj k 7. 7. 2021).

Neziskové organizace a charity
Lze využít na:
� Diecézní charita Brno – tel. 545 426 610, www.brno.charita.cz
� Diakonie Českobratrské církve evangelické – tel. 549 242 279, www.brno.diakonie.cz 
� Červený kříž – tel. 251 104 111, www.cervenykriz.eu
� Člověk v tísni – SOS Morava – tel. 778 498 314, www.clovekvtisni.cz 
� Nadace ADRA – tel. 734 795 306, www.adra.cz 
� Nadace VIA – tel. 608 538 083, www.nadacevia.cz 

Státní dotační program „ŽIVEL“
Lze využít na:
� na obnovu obydlí, tj. na opravu, výstavbu nebo na pořízení jiné nemovitosti
� v případě výstavby vzniká nárok na zálohovou dotaci 500 tis. Kč. Tato záloha je určena výhradně na demolici

(pokud je součástí výstavby), přípravu projektové dokumentace nebo přípravu položkového rozpočtu.
�    Lhůta pro doručení žádosti: 2. 7. 2021 až 24. 6. 2023 → podrobné informace na stránkách: www.spfi.cz/program-zivel/ 
�    Okamžité dotazy zodpoví na kontaktech: 732 652 716, 732 652 908, 732 652 819 

Pozn. Dotace až do výše 2 mil. Kč s možností rozšíření o zvýhodněný úvěr (úrok 1 % p. a.) až do výše dalších 3 mil. Kč. Splatnost úvěru až 25 let (údaj k 7. 7. 2021).

Vždy ve Vašem zájmu.

Lesy ČR
� Žádosti o dřevo nebo finanční dar je možné zasílat na e-mail: andrej.toth@lesycr.cz, případně lze žádat telefonicky na čísle 724 523 285. 

Pozn. Každý majitel zničeného domu nacházejícího se v katastru postižených obcí si bude moci vybrat mezi 100 tisíc korun či 50 m3 kulatiny na obnovu krovu a střechy.
Současně státní podnik daruje lidem 20 m3 palivového dříví (údaj k 7. 7. 2021).

Pomoc pro podnikatele
� Podporu mohou využít podnikatelé, kteří museli kvůli tornádu omezit nebo úplně zastavit činnost. Díky dotaci si lze pořídit stroje 
a zařízení, související software a nezbytné licence, je možné ji využít i na stavební práce, dopravní prostředky či technické práce, jako je
třeba úprava výrobní linky a obdobných zařízení, zásoby apod.

� Podrobnější informace poskytne informační linka pro podnikatele 1212 či regionální kanceláře agentury CzechInvest. 
Příjem žádostí do programu začíná 28. června 2021, poslední den podání bude 30. září 2021 na pobočce v Brně.

Pozn. Finanční pomoc na obnovu či nákup nového majetku, který nahradí ten zničený, kdy maximální výše dotace je 1 mil. Kč, okamžitě se jim uhradí 80-100 % výdajů
na nově pořízený majetek. Jednorázová podpora 50 tis. Kč na úklidové práce, bezúročný úvěr 500 tis. Kč až 45 mil. Kč na investiční výdaje (údaj k 7. 7. 2021).


