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OP Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost /2014 – 2020/ 
-- Finanční podpora na modernizaci, rekonstrukci zastaralých,  

   prostorově a technicky nevyhovujících budov; revitalizace  

   podnikatelské plochy  

-- Za účelem nových prostor pro podnikání, výrobu, zázemí firmy;  

   vybudování V a V centra; zavádění inovací do výroby 

-- Programy: Nemovitosti, Inovace , Potenciál, Úspory energie 

 

 



OP Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost 

Program NEMOVITOSTI 



-- modernizace zastaralých, prostorově a technicky 

   nevyhovujících budov a pozemků pro provádění 

   podporovaných ekonomických činností nebo jejich 

   nahrazení novými budovami pro podnikání 

-- zachování a zvyšování zaměstnanosti 

-- zlepšení prac. podmínek zaměstnanců 

-- zlepšení životního postředí 

 

-- celková alokace na 2014 - 2020 -  3,75 mld. Kč 

Cíl programu 



Podporované aktivity 

-- Rekonstrukce objektu    

Projekt, jehož realizací dojde k rekonstrukci technicky nevyhovujícího 
objektu nebo objektu typu brownfield na podnikatelský objekt 
k provádění činností v uvedených v seznamu podporovaných 
CZ-NACE. 

Podlahová plocha po rekonstrukci musí být min. 500 m². 

 

-- Revitalizace plochy pro vlastní podnikání  

Projekt, jehož realizací vzniknou investičně připravené plochy v rámci 
výstavby nové plochy pro vlastní podnikání nebo jehož realizací dojde 
ke zvýšení kvality nebo využitelnosti ploch stávajících k provádění 
činností v uvedených v seznamu podporovaných CZ-NACE. 

Nejpozději do 3 let od ukončení realizace projektu musí být započato s 
výstavbou objektu k podnikání v podporovaných CZ-NACE. 

 

 



Příjemci podpory, výše dotace 

-- Podnikatelský subjekt definovaný jako malý nebo střední 

    podnik 

 je oprávněn k podnikání na území České republiky 

 podnikající nebo plánující podnikat v ekonomických činnostech uvedených v 

seznamu CZ NACE 

 ke dni podání žádosti má uzavřena min. 2 po sobě následující účetní období 

(vede účetnictví nebo daňovou evidenci) 

 splňuje další podmínky uvedené ve výzvě programu 

 

Dotace na projekt: min. 1 mil Kč, max. 200 mil. Kč 

Výše dotace: 45% pro malý podnik, 35% pro střední podnik 

 

 



Způsobilé výdaje 

Dlouhodobý hmotný majetek a náklady související se stavbou, které 

budou zahrnuty do dlouhodobého hmotného majetku: 

 

 Nákup pozemků – max. do výše 10% celkových ZV 

 Úprava pozemků 

 Nákup staveb – cena obvyklá dle Znaleckého posudku 

 Odstranění nevyužitých staveb 

 Inženýrské sítě a účelové komunikace 

 Projekční činnost ve výstavbě – včetně ekologického auditu 

 Inženýrská činnost 

 Rekonstrukce/modernizace staveb 

 Novostavby 

 Hardware a sítě nezbytně nutné pro bezpečný provoz budov 

 

 

 



Databáze brownfieldů 

1. Národní databáze brownfieldů 

2. Databáze brownfieldů pro potřeby OP PIK 



Co je brownfield? 

Brownfield je nemovitost, která není dostatečně využívána, je 

zanedbána a případně i kontaminována, nelze ji efektivně využívat, 

aniž by proběhl proces její  celkové regenerace. Vzniká jako pozůstatek 

průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské či jiné aktivity. 

 



1. Národní databáze brownfieldů 

 veřejně přístupná od 1. 1. 2008 www.brownfieldy.cz 

 jeden z nástrojů Národní strategie regenerace brownfieldů  

 základem pro vznik databáze byla Vyhledávací studie pro lokalizaci 

brownfieldů v ČR 

 

 Zdroje informací pro NDB:  

 Data vložena přímo do databáze  

 Mapování brownfieldů dle podkladů ÚAP 

 Synchronizace krajských databází s NDB 

 Průzkum v terénu a jednání s vlastníky 

 



Účel databáze 
 

 slouží k evidenci brownfieldů na celém území České republiky 

 

 nabízí majitelům brownfieldů veřejné prezentování jejich nemovitosti 

 

 pomáhá investorům najít nové místo pro podnikání 

 

 slouží pro tvorbu nabídek pro investory 

 

 poskytuje podklady pro statistické účely a monitoring 

 

 

 
 



Databáze www.brownfieldy.cz 













2. Databáze brownfieldů pro potřeby OP PIK 

• Dne 22. 6. 2015 byla spuštěna nová Databáze brownfieldů pro 

potřeby OP PIK  

 

• Databázi naleznete na http://brownfieldy-dotace.czechinvest.org 

 

• Slouží pro evidenci lokalit určených pro dotaci OP PIK – Program 

Nemovitosti 

 

• Registrace pro lokality, které chtějí žádat v Programu Nemovitosti je 

povinná a dělí se na lokality Brownfields a Nemovitosti k rekonstrukci 

 

• Plní především statistickou funkci pro potřeby EU 

 

 



Databáze brownfieldů pro potřeby OP PIK 



Vložení záznamu 



 

• Pro registraci lokality pro potřeby OP PIK je nutná registrace uživatele 

 

• Manuál registrace je ke stažení na stránkách databáze 

 

• Záznam je třeba po úplném vyplnění Zaslat ke schválení 

 

• Po schválení záznamu obdrží žadatel potvrzení, do jaké kategorie 

byla jeho lokalita zařazena Brownfield/Nemovitost k rekonstrukci.  

 

• Toto potvrzení je povinnou přílohou Žádosti o dotaci OP PIK – 

Program Nemovitosti 



Těšíme se na spolupráci! 

Děkuji za pozornost 
Regionální kancelář CzechInvest Ostrava, Na Hradbách 18 
Tel: 595 198 481 - 484 

ostrava@czechinvest.org    www.czechinvest.org 
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