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hlavní aktivity RRAJM 

 rozvoj měst a obcí 

 zahraniční spolupráce 

 podpora investic a inovací 

 podpora socioekonomicky  

 slabším regionům Jihomoravského kraje 

 podpora regenerace brownfieldů 
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aktivity RRAJM  
v podpoře regenerace BF 

 vytváření širšího povědomí o problematice 

 poradenství k projektům - vyhledávání 

vhodných finančních zdrojů 

 řešení konkrétních projektů  

 rozvoj zahraniční spolupráce 

 mapování a evidence BF – marketing lokalit  

 spolupráce na přípravě koncepčních dokumentů 

(prosazování regenerace BF) 
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Případové studie regenerace brownfieldů 

vychází od roku 2006 - http://www.rrajm.cz/publikace 

 

 

 

 

 

 

 

prezentováno 53 úspěšných projektů – 24 z JMK  

publikace 

http://www.rrajm.cz/publikace
http://www.rrajm.cz/publikace
http://www.rrajm.cz/publikace
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poradenství 

2007 – 2013: konzultace k 89 BF projektům  
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Panský dvůr –  
Veselí nad Moravou 
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 930 m²  

 1646 - 1950 hospodářský dvůr 

 1994 kulturní památka 

 vlastnictví města  

 záměr – společenské centrum, 

sál, muzeum, cestovní ruch 

 ROP JV – dokončení 2012 

 celkové náklady: cca 60 mil. Kč 

  

Panský dvůr –  
Veselí nad Moravou 
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zahraniční spolupráce 

 sdílení know-how z podpory regenerace BF 

2006 – GLE (GBR), 2007-2010 – Kragujevac 

(SRB), 2013-2014 – Kaunas (LAT)  

 2008 Využití hraničních přechodů po vstupu 

do Schengenu 

 2010 EUREGIO city.net – komunikační 

platformy, publikace 

 2012 FMP CZE-SLK - Využití brownfieldů pro 

rozvoj obcí 
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o rešerše stávající datové základny 

o tvorba webového portálu 

o nabídka vybraných lokalit  

 

termín realizace: 2010 

aktualizace:2012 - 2014  

počet zařazených lokalit: 376  

rozloha BF: 945 ha   
 

Brno: 124 lokalit (418 ha)    

evidence BF v JMK 
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plocha BF v m² 

2014 
 

ve 242 obcích JMK evidována 
problémová lokalita  
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struktura BF v JMK – 31.12.2014 

dle původního využití: 376 lokalit (945 ha) 

 

ha    počet 
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struktura BF v JMK – 31.12.2014 

dle vlastnické struktury: 376 (945 ha) 

 

ha    počet 
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struktura BF v JMK – 31.12.2014 

rozloha jednotlivých lokalit: 376 (945 ha) 
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bariéry regenerace 
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 www.brownfieldy-jmk.cz 



www.rrajm.cz 16 

využití fin. prostředků pro 
regeneraci BF (2007-2013) 

podle zamýšleného využití (mil. Kč) 

 

 

1 391 

436 

346 

173 

44 

2 390 
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využití fin. prostředků pro 
regeneraci BF (2007-2013) 

podle ORP (mil. Kč) 
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využití fin. prostředků  
pro regeneraci BF  
(2007-2013) 
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programy MMR 

Podpora výstavby podporovaných bytů 

o Pečovatelský byt – až 600 tis. Kč – do 03/2015 

o Vstupní byt – až 550 tis. Kč – do 03/2015 

o Komunitní domy seniorů – až 650 tis. Kč (nový program) – 
do 06/2015  

o fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba (včetně 
obcí) 

o stavební úpravy, rekonstrukce, přístavba  

o max. výše dotace dle pravidla de minimis 

 

Podpora výstavby technické infrastruktury 

Podpora regenerace panelových sídlišť 
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jak dál? 

 podpora systémového přístupu k rozvoji 

socioekonomicky slabších regionů JMK 

 promítnutí problematiky do regionálních koncepcí 

 vznik platformy pro komunikaci - zahrnutí BF do širšího 

povědomí + vhodné institucionální propojení 

 znalost problematiky v obcích - cílený marketing lokalit 

 iniciace veřejných finančních prostředků k zájmu 

soukromých investic (veřejno-soukromá partnerství) 

 upřednostňování nabídky BF před GF 
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Mgr. Jan Hladík 

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 

Tel./fax: +420 541 211 635 

Mobil: +420 723 422 036 

Mail: jan.hladik@rrajm.cz  

  

Děkuji za pozornost 

mailto:jan.hladik@rrajm.cz

