
Regenerace a podnikatelské využití 
brownfieldů 

 

 

Program MPO 



 O programu 

cíl:  

 řešit BF v strukturálně postižených krajích a hospodářsky 
 problémových regionech 

příjemci dotace:  

 obce, kraje 

koncoví uživatelé:  

 podnikatelé (prodej, pronájem) 

způsobilé výdaje:  

 demolice, technická a dopravní infrastruktura, 
 rekonstrukce,  výkupy nemovitostí (omezeně) 



  

  

Den 
přijatelnosti 

projektu 

Souhlas 
správce 

programu 

Vydání 
registrace 

Předběžná žádost 
Žádost o zařazení 

do projektu 

Žádost o 
registraci 

Vydání 
rozhodnutí o 
poskytnutí 

dotace 

Žádost o rozhodnutí 



Období před předběžnou žádostí 
Nezpůsobilé výdaje: 

 Výkupy 
Projektová dokumentace 
Průzkumné práce 
Ekologický audit 
Výběrová řízení 

 
Den přijatelnosti projektu: 

způsobilé výdaje: 
 Výkupy 
Projektová dokumentace 
Průzkumné práce 
Ekologický audit 
Výběrová řízení 

 
Nezpůsobilé výdaje: 

Přípravné práce spojené s Projektem 
Vydání registračního listu 

Způsobilé výdaje: 
Přípravné a realizační práce spojené s Projektem 
 

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE V ČASE 



VÝKUPY ZA CENU OBVYKLOU (TRŽNÍ) STANOVENOU 
ZNALECKÝM POSUDKEM (zohlednění poškození nemovitosti) 

ROZDÍL CENY PO REALIZACI A NÁKLADŮ (Znaleckým posudkem 
bude stanovena cena obvyklá nemovitosti po realizaci Projektu. 
Následně bude určen rozdíl mezi touto cenou a výdaji 
vynaloženými na realizaci Projektu (bez nákladů na výkup 
nemovitosti) 

 

PODMÍNKY VÝKUPŮ 



Významné změny v programu 

zrušen cíl „Vytvořená pracovní místa“  

rozšíření kategorií obcí: 

 zvýšení míry podpory pro obce do 500 obyvatel až na 95 % 
 (původně byla max. míra podpory 85 % pro obce do 5 tis. 
 obyvatel) 

 

změna u projektu v poddolovaném území a  v dobývacím 
prostoru:  

 zmírněno, je povolena i skupina stavenišť III. (původně byly 
 povoleny projekty až ve skupině stavenišť IV. a vyšší) 

činnosti NACE: rozšířeno 



  

  Sekce Název Oddíl, skupina, třída Název Přípustnost 

A Zemědělství, lesnictví, rybářství  Celá sekce   Není povoleno 

B Těžba a dobývání Celá sekce   Není povoleno 

C Zpracovatelský průmysl     Povoleno s následujícími výjimkami: 

    11.01 Destilace, rektifikace a míchání lihovin Pouze sídlo 

    12 Výroba tabákových výrobků Pouze sídlo 

    19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů Pouze sídlo 

D 
Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a 

klimatizovaného vzduchu 
Celá sekce   Pouze sídlo 

E 
Zásobování vodou; činnosti související 

s odpadními vodami, odpady a sanacemi 
    Povoleno s následujícími výjimkami: 

    38.1 Shromažďování a sběr odpadů Není povoleno 

F Stavebnictví     Povoleno s následujícími výjimkami: 

    41.1 Developerská činnost Pouze sídlo 

    41.20.1 Výstavba bytových budov Pouze sídlo 

G 
Velkoobchod, maloobchod; opravy a 

údržba motorových vozidel 
    Povoleno s následujícími výjimkami: 

    46.35 Velkoobchod s tabákovými výrobky Není povoleno 

    46.9 Nespecializovaný velkoobchod Není povoleno 

    47.8 Maloobchod ve stáncích a na trzích Není povoleno 

H Doprava a skladování Celá sekce   Povoleno 



  

  
I 

Ubytování, stravování a 

pohostinství 
    

Povoleno s následujícími 

výjimkami: 

    55 Ubytování Není povoleno 

J 
Informační a komunikační 

činnosti 
Celá sekce   Povoleno 

K Peněžnictví a pojišťovnictví Celá sekce   Povoleno 

L 
Činnosti v oblasti 

nemovitostí 
Celá sekce   

Pouze sídlo. Omezení neplatí 

pro příjemce dotace. 

M 
Profesní, vědecké a 

technické činnosti 
Celá sekce   Povoleno 

N 
Administrativní a podpůrné 

činnosti 
Celá sekce   Povoleno 

O 
Veřejná správa a obrana; 

povinné soc. zabezpečení 
Celá sekce   Není povoleno 

P Vzdělávání Celá sekce   Není povoleno 

Q Zdravotní a sociální péče Celá sekce   Není povoleno 

R 
Kulturní, zábavní a rekreační 

činnosti 
Celá sekce   Není povoleno 

S Ostatní činnosti Celá sekce   Povoleno 

T 
Činnosti domácností jako 

zaměstnavatelů 
Celá sekce   Není povoleno 

U 
Činnosti exteritoriálních 

organizací a orgánů 
Celá sekce   Není povoleno 



Výzva II. kolo 

Zahájení podávání plných žádostí na Czechinvest: 10.5.2018 

Ukončení podávání žádostí:  10.8.2018 

Vyhodnocení projektů: září 2018 

Alokace: 180 mil. Kč 

 

 



ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ 

ZÁSTAVNÍ PRÁVA 

STŘET S OCHRANNÝMI PÁSMY (znemožnění využití pozemků 
pro podnikatelské účely) 

PODDOLOVANÁ ÚZEMÍ (ČSN 730039 skupiny stavenišť I. - II.) 

ZDROJE VOD, MINERÁLEK VČETNĚ OCHRANNÝCH PÁSEM 
(znemožnění využití pozemků pro podnikatelské účely) 

SOULAD S UPD 

JINÉ LIMITUJÍCÍ FAKTORY ZNEMOŽŇUJÍCÍ VYUŽITÍ BF 

 

VÝZVA BINÁRNÍ (VYLUČOVACÍ KRITÉRIA) 



Rozloha podpořeného území – max. 15 bodů 

Požadovaná dotace vztažená k m2 podlažní nebo regenerované 
plochy – max. 15 bodů 

Dotace na m2 regenerované plochy areálu – max. 15 bodů 

Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo k poslednímu dni 
kalendářního měsíce předcházejícího datu otevření výzvy max. 15 
bodů 

Výše požadované dotace - maximálně 15 bodů 

Dopravní dostupnost - maximálně 10 bodů    

Poloha projektu - maximálně 10 bodů  

Připravenost projektu (UR/SP)- maximálně 10 bodů  

Připravenost projektu (vlastnictví nemoviostí)- maximálně 10 bodů   

 

 

 

 

BODOVÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ (min. 50 
bodů) 



Děkuji za pozornost 


