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Školicí střediska – Výzva II 

Podporované aktivity 

výstavba nových školících center 

rekonstrukce stávajících školících center 

pořízení vybavení školících prostor- nábytek, IT vybavení, 

praktické školící pomůcky atd. 

pořízení vzdělávacích programů 
 



Školicí střediska – Výzva II 
Způsobilé výdaje 

╌ rekonstrukce, výstavba či odstranění stavby, inženýrská činnost, 

hardware a sítě, technické zařízení 

╌ školící programy, software a data 

╌ drobný hmotný a nehmotný majetek 

╌ služby školitelů, pouze v případě křížového financování 
 

Příjem žádostí: 

╌ Vyhlášení - 5/2016 

╌ Sběr žádostí – 6/2016 -9/2016 

 

Alokace: 

╌ 500 000 000 Kč 



Potenciál – Výzva II 

Podporované aktivity 

založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, 
vývoje a inovací  

 

Způsobilé výdaje 

╌ pořízení dlouhodobého hmotného majetku (nákup 
pozemků, budov, strojů a jiného zařízení nezbytného pro 
vybavení centra pro VaV) 

╌ pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (pořízení 
patentů, licencí a knowhow ) 

╌ pro MSP: Vybrané provozní náklady (osobní náklady na 
absolventy, služby poradců, expertů a studie ) 

╌ náklady na povinnou publicitu projektu 



Potenciál – Výzva II – specifika 

Specifika: 
Povinnost umožnit přístup k výzkumné infrastruktuře více 
uživatelům za transparentních a nediskriminačních podmínek 

Minimální investice – MSP 4 mil. Kč / VP 10 mil. Kč 

Výdaje na stavby max. 40 % / na pozemky 10 % z celkových 
investičních ZV 

Výdaje na DNM nesmí přesáhnout 50 % z celkových investičních ZV  

 

Příjem žádostí: 
╌ Vyhlášení - 8/2016 

╌ Sběr žádostí: 9/2016-12/2016 

 

Alokace: 
╌ 1 300 000 000 Kč 



Inovace – Inovační projekt - Výzva II 

Podporované aktivity 

zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb 
(produktová inovace)  

zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní 
inovace)  

doplňkově: zvýšení prodeje výrobků a služeb (marketingová 
inovace) 

doplňkově: zavedení nových metod organizace firemních procesů 
(organizační inovace)  

Způsobilé výdaje 

╌ pořízení dlouhodobého hmotného majetku (projektová dokumentace 
včetně inženýrské činnosti, stavby, technologie a hardware a sítě) 

╌ pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (software a data, práva 
k užívání duševního vlastnictví, certifikace produktů) 

╌ služby (certifikace produktů, výdaje vynaložené na marketingovou 
inovaci a náklady na povinnou publicitu projektu) 



Inovace – Inovační projekt – Výzva II 

Specifika: 

Podpora inovací vyšších řádů (od V. řádu MSP / od VI. řádu VP) 

Ukončený a prokazatelně doložený výstup VaV aktivity (vlastní, spolupráce, transfer) 

Výdaje na stavby max. do výše 20 % ZV na technologie 

Výdaje na DNM max. do výše 50 % investičních ZV 

 

Příjem žádostí: 
╌ Vyhlášení - 8/2016 

╌ Sběr žádostí: 9/2016-12/2016 

 

Alokace 
╌ 2 500 000 000 Kč 

 

 



Nemovitosti – Výzva II 
Podporované aktivity 

rekonstrukce objektu 

revitalizace plochy pro vlastní podnikání 

 

Způsobilé výdaje 

╌ nákup či úprava pozemků (max. 10% způsobilých 
investičních výdajů) 

╌ nákup, rekonstrukce, modernizace, úpravy, výstavba či 
odstranění stavby,  

╌ inženýrské sítě, komunikace ke stavbám,  

╌ hardware a sítě, pokud jsou bezprostředně nutné pro 
bezpečný provoz budovy,  

╌ technická zařízení budov 

╌ služby expertů, studie, projektová a inženýrská činnost 
bezprostředně související s realizací projektu 

 



Nemovitosti – Výzva II 

Specifika: 

╌ všechny nemovitosti v rámci předkládaného projektu musí být 
registrovány v Národní databázi brownfieldů 

Velikost podlahové plochy Podnikatelského objektu, který je 
předmětem projektu, musí po realizaci projektu dosahovat minimálně 
500 m2  

 

 

Příjem žádostí: 

╌ Vyhlášení – 8/2016 

╌ Sběr žádostí – 9/2016 -12/2016 

 

Alokace 

950 000 000 Kč 



Úspory energie – Výzva II 
Podporované aktivity 

modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v 
energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení 
účinnosti 

zavádění a modernizace systémů měření a regulace 

modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro 
vlastní spotřebu vedoucí ke  zvýšení její účinnosti 

modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v 
případě náhrady zastaralých technologií za nové vysoce efektivní 
osvětlovací systémy, např. světelných diod (LED) 

realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v 
podnikatelském sektoru 

využití odpadní energie ve výrobních procesech 

snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních 
a technologických procesů 

instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (biomasa, solární systémy, 
tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy) 

instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie pro 
vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky 

 



Úspory energie – Výzva II 

 

Způsobilé výdaje 

╌ dlouhodobý hmotný majetek 

╌ dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému 

provozování dlouhodobého hmotného majetku) 

╌ ekologické studie (energetický posudek) 

 

Příjem žádostí: 

╌ Vyhlášení - 8/2016 

╌ Sběr žádostí – 9/2016 -12/2016 

 

Alokace 

╌ 5 000 000 000 Kč 

 



Národní strategie regenerace brownfieldů 

2015 - 2020 



Výchozí situace 

Národní strategie regenerace brownfieldů: 

 Schválena roku 2008 

 Odhadem 10 000– 12 000 BF (25 000 ha) 

 V současnosti registrováno 3 000 BF (15 000 ha) 

 V letech 2007 – 2014 regenerováno 15% 

 Překážkou majetkoprávní vztahy, fin. náročnost, 

konkurence greenfields 



Výchozí situace 

Analýza podmínek regenerací brownfieldů v letech 2007 

- 2014: 

 Cíleno na čerpání prostředků z EU fondů, silně na vzdělání 

a výzkum, na koordinaci minimálně 

 Snižující se dostupnost dotací – nutnost systémového 

řešení 

 Regenerace u bezproblémových BF, do budoucna více 

problematické 

 Posílení nástrojů územního plánování 

 Koordinace, organizace při naplňování 

 



Výchozí situace 
Silné stránky: 

 Národní databáze brownfieldů 

 Zapojení krajů, 5 aktivních 

 Zkušenosti z programů Nemovitosti, ROP, PRV 

 Výměna informací a zkušeností mezi odborníky 

 Podpora regenerací brownfieldů v rezortních politikách 

a programech, včetně krajů a obcí 

  

Slabé stránky: 

 Výrazné snížení dotačních prostředků 

 Mezirezortní koordinace v oblasti koncepční i 

dotačních programů  

 Nedostatečně regulovaná výstavba na zelené louce 

 Nedostatečné využívání nástrojů územního 

plánování pro projekty regenerací   

 Chybějící zkušenosti s multifunkčními projekty 

 Chybějící podpora obcím (dotace) investorům 

(pobídky) 

 Oceňování brownfieldů nerespektující zátěže 

Příležitosti: 

 Oživení trhu s nemovitostmi 

 Vývoj legislativy posilující ochranu půdy, regeneraci 

měst 

 Finanční nástroje operačních programů EU 

 Regionální programové plánování 

 

Hrozby: 

 Majetkové poměry brownfieldů 

 Neexistující budoucí využití pro špatně položené 

brownfieldy  

 Neschopnost vlastníků udržovat či odstranit 

závadné stavby 

 Vznik nových brownfieldů 



Hlavní náplň 

Vize: 

 Vytvořit z brownfieldů konkurenceschopné plochy pro nové využití a 

rozvoj. 

 

 

Hlavní cíl: 

 Vytvořit koordinovaný přístup pro regeneraci brownfieldů 

prostřednictvím státních politik, finančních programů a 

odpovídajících podmínek, které umožní brownfieldům najít nové 

ekonomické nebo veřejně prospěšné využití. Znovuvyužití 

brownfieldů bude přínosem k hospodárnému využívání 

zastavěného území a rozvoji měst a obcí. 



Cíle strategie 

Zakotvení problematiky brownfieldů do politik a strategií veřejných 

orgánů na státní, regionální i místní úrovni. 

Efektivnější využívání veřejných prostředků 

Zvýšení zájmu soukromých investorů o regenerace brownfieldů 

Podpora rozvoje trhu nemovitostí 

Rozvoji již získaných zkušeností v oblasti regenerací brownfieldů 

v ČR 

Důslednější využívání nástrojů územního plánování 

Snížení tlaku na zábory zemědělské půdy pro průmyslové využití 

Zlepšení vzhledu našich měst, obcí a krajiny 

Větší informovanost odborné a laické veřejnosti o problematice 

regenerací BF 

 



Tématické oblasti 

Prioritní kategorie BF: 
 Plochy pro průmysl a strategické služby (CI) 

 Plochy pro urbánní využití (MMR) 

 Plochy k asanaci (MŽP) 

 

Organizace 
 Organizační podpora regenerací založená na koordinaci, spolupráci a 

výměně informací 

Finanční podpora 
 Směřování finančních nástrojů od dotačních k systémovým a doplnit 

podporu z národních zdrojů. 

Územní opatření 
 Lepší využívání nástrojů územního plánování, stavebního řádu a informací 

o území 

Vzdělání, výzkum, osvěta 
 Další rozvoj a sdílení zkušeností 



Děkuji za pozornost. 

Jakub.cernik@czechinvest.org  
Tel.:543 422 780 
www.czechinvest.org 


