
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, rekonstrukce, a demolice 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  



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. 

 

 



Administrace 
Předběžná žádost (pouze identifikace, místo, záměr a odhad 

nákladů) 

Žádost o zařazení do Programu (na základě jednotlivých výzev) 

MHK hlavně hodnotí - nezaměstnanost, rozloha, dostupnost,   

celkový požadavek na SR a způsobilé výdaje projektu na 1 m2  

Žádost o registraci  

Žádost o rozhodnutí o poskytnutí dotace 

Místem pro podání žádostí bude - Agentura CzechInvest 

     která provede jejich kontrolu a základní hodnocení 

 

 

 



Hlavní podmínky Programu 
 

Projekty se nesmí nacházet v záplavovém území Q100; 

Projekty nesmí být v pásmu ochrany vod, dobývacím 
prostoru, pásmu dobývacího prostoru ČSN 730039 
zatřídění stavenišť I. II. a III; 

Projekty nesmí být v ochranných pásmech (pozemních 
komunikací, drah, letišť, atd., které by znemožňovaly 
jejich využití pro průmyslové a podnikatelské využití); 

Využití projektu musí plnit cíle Programu na budoucí 
využití brownfieldu; 

Stabilizace územního plánu – registrace, 

Vlastnictví nemovitosti – žádost o  

      rozhodnutí  
 

 

 



Způsobilé výdaje 
 

Investiční a neinvestiční výdaje spojené s realizací a 
přípravou projektu 

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

Od schválení předběžné žádosti (projekt, výkup,  

      studie proveditelnosti a ekologický audit) 

Stavbu lze zahájit od vydání registračního listu 

      (Supervize) 

 

 

 



Doba udržitelnosti 
 

  

10 let od ukončení realizace akce 

Možnost pronájmu, ale příjemce nesmí tvořit zisk 

Zisk musí být buďto reinvestován do předmětu dotace 
nebo vrácen správci programu, ale je zde možnost 
refundace způsobilých výdajů na straně vlastních zdrojů 
žadatele 

Možnost prodloužení závazných podmínek 
 

 


