
Dotační Program Regenerace a 

podnikatelské využití brownfieldů

Poskytovatel dotace je stát prostřednictvím

Ministerstva průmyslu a obchodu - pověřenou

organizací je Agentura CzechInvest



Příjemci dotace

Obce a Kraje jejichž katastrální území leží na území strukturálně

postižených krajů (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský) a hospodářsky

problémových regionů dle „Strategie regionálního rozvoje ČR na období

2014–2020“.

Cílem Programu je - revitalizace a oživení zastaralých a nevyužívaných

průmyslových i zemědělských areálů, příprava průmyslových ploch a objektů

pro podnikání do velikosti 10 ha.



Podporovány jsou zejména

regenerace a rekonstrukce brownfieldů (bez výdajů na odstranění
ekologických zátěží) a jejich přeměna na moderní podnikatelské objekty
a vznik nově zrekonstruovaných podnikatelských ploch do velikosti 10 ha

stavebně-technická opatření vedoucí k regeneracím technicky
nevyhovujících podnikatelských (zemědělských) brownfieldů

nákupy nemovitostí typu brownfield, odstranění
nevyužitelných staveb, výstavba páteřní
infrastruktury, provedení nezbytných terénních
úprav, stavební, přípravné a kontrolní práce
spojené s projektem



Výše podpory a podíl státního 

rozpočtu na financování akcí

Podpora je poskytována maximálně do výše 85% způsobilých
výdajů projektu. Dle velikosti sídla žadatele bude dotace
poskytována takto:

sídla do 5000 obyvatel do výše 85 % způsobilých výdajů;

sídla od 5000 do 25 000 obyvatel do výše 80 % způsobilých výdajů;

sídla nad 25 000 obyvatel do výše 70 % způsobilých výdajů;

minimální výše uznatelných nákladů projektu

je 1 mil. Kč.. Kč



Příjem žádostí

Zajištění uznatelnosti nákladů projektu – tzv. Předžádost bude obsahovat
identifikaci žadatele, umístění projektu, záměr projektu, což je předpokládané
následné využití brownfieldu a odhad výše způsobilých výdajů

Vlastní žádost o zařazení do Programu - bude přijímána na základě výzvy v
tříměsíční lhůtě od jejího vypsání

Místem pro podání žádosti bude - agentura CzechInvest, která provede jejich
kontrolu a základní hodnocení

Podrobnou kontrolu a hodnocení žádostí provede

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Meziresortní hodnotitelská komise



Hodnocení žádostí
V rámci jednotlivých výzev budou žádosti hodnoceny mezi sebou.

Hlavní kritéria hodnocení posuzovaná Meziresortní hodnotitelskou

komisí budou

Rozloha podpořeného území (kde jsou částečně zvýhodněny menší projekty)

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu k poslednímu dni kalendářního měsíce
před datem podání žádosti – velikost územního celku, na kterém bude podíl
nezaměstnaných osob stanoven, bude určen ve výzvě (již nyní však můžeme říci, že
pravděpodobně bude tato hodnota nastavena na úroveň obce s rozšířenou
pravomocí)

Způsobilé výdaje na jeden kubickýmetr obestavěného prostoru

rekonstruovaného areálu - nebo metr čtvereční plochy

Posledním bodovaným kritériem je výše požadované

dotace v poměru k její maximální možné výši

dle sídla žadatele



Sledované ukazatele Programu

Celková velikost podpořeného území v ha

Celková velikost rekonstruovaných podnikatelských objektů v m3

Celková výše následných investic realizovaných na podpořených územích 

a v rekonstruovaných podnikatelských objektech v mld. Kč

Počet vytvořených pracovních míst

Obsazenost regenerací vytvořených průmyslových ploch a nemovitostí v %
V nástrojů hospodářské politiky.



Aktuální stav přípravy

Programová dokumentace

Finanční prostředky a jednotlivé výzvy



Děkuji za pozornost


