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Služby a aktivity CzechInvestu 

pro podporu regenerace 

brownfieldů 

 
• Národní databáze brownfieldů 

• Nabídka brownfieldů investorům 

• Lobbing  
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• Mapujeme a identifikujeme lokality vhodné pro realizaci vašich projektů v 

jednotlivých krajích ČR - Národní databáze brownfieldů  

• http://www.brownfieldy.cz/ 

• Vytvořili jsme a předložili vládě ČR Národní strategii regenerace brownfieldů 

(2009, aktualizace 2016) http://www.czechinvest.org/nsrbf 

• Přijímáme registrace projektů a poskytujeme informace o programech podpory 

na regeneraci brownfieldů financovaných ze státního rozpočtu i ze strukturálních 

fondů EU a provádíme registraci brownfieldů (program Nemovitosti) 

• Lobbing za přípravu podpůrných programů pro regeneraci brownfieldů (např. ve 

spolupráci se Svazem měst a obcí ČR) 
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Služby agentury CzechInvest v oblasti regenerace 

brownfieldů  

http://www.brownfieldy.cz/
http://www.brownfieldy.cz/
http://www.brownfieldy.cz/
http://www.czechinvest.org/nsrbf
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• Jeden z instrumentů Národní strategie regenerace 

brownfieldů  

 

• Veřejně přístupná od 1.1 2008 na adrese 

www.brownfieldy.cz 

 

• 518 brownfiedů je publikovaných a mohou být nabídnuty 

investorům 

 

• Neveřejná databáze obsahuje 3427 brownfieldů 

 

• Jedná se největší databázi brownfieldů v ČR 
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Národní databáze brownfieldů – nabídka 

investorům 

http://www.brownfieldy.cz/
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Účel registrace 

1. Statistický – sběr dat pro EU, vyhodnotí se na konci operačního programu OP PIK 

2. Evidence a schválení záznamu do dvou kategorií: Brownfield X Nemovitost k rekonstrukci 

 

 

• Žadatel, který žádá o dotaci na konkrétní 

lokalitu, se musí registrovat a vložit 

záznam do databáze na internetové 

stránce: http://brownfieldy-

dotace.czechinvest.org 

• Registrace pro lokality, které chtějí žádat v 

Programu Nemovitosti je povinná 

• Databáze je neveřejná 

Národní databáze brownfieldů – registrace 

projektů do OP PIK 

http://brownfieldy-dotace.czechinvest.org/
http://brownfieldy-dotace.czechinvest.org/
http://brownfieldy-dotace.czechinvest.org/
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Typy lokalit: 

 
• Lokality Brownfields: „ Nemovitost, která není 

využívaná, je zanedbaná a případně i kontaminovaná, 

nelze ji efektivně využívat, aniž by proběhl proces její 

celkové regenerace, a vzniká jako pozůstatek 

průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské či jiné 

aktivity.“ 

 

• Nemovitost k rekonstrukci: „Nemovitost, která není 

dostatečně efektivně využívaná, je ze stavebního 

hlediska zanedbaná a zastaralá a nelze ji efektivně a 

plnohodnotně využívat, aniž by proběhl proces její 

regenerace či modernizace za účelem rozšíření 

výroby či navýšení výrobních kapacit.“ 

 

 

 

Brownfield – Ostrava Poruba 

 

Nemovitost k rekonstrukci - Přibyslav 

 

Národní databáze brownfieldů – registrace 

projektů do OP PIK 
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Finanční podpora regenerace 

brownfieldů 

 
• NOVINKA: Program na podporu 

regenerace a podnikatelského využití 

brownfieldů 

• Program na podporu podnikatelských 

nemovitostí a infrastruktury 

• NOVINKA: Program Nemovitosti (OP PIK) 

– specifická výzva pro municipality  
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Program na podporu regenerace  

a podnikatelského využití brownfieldů  

Program byl vytvořen jako jedno z opatření Strategického rámce hospodářské 

restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje 

Realizace programu v letech 2017 – 2023  

Správcem programu a poskytovatelem podpory je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a 

určenou organizací je agentura CzechInvest   

 

Účel programu: 

• revitalizace a oživení zastaralých a nevyužívaných areálů a jejich přeměny na 

průmyslové plochy do 10 ha  

• revitalizace objektů pro průmysl a podnikání 

 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/VPRAA9L8ZF3Q 

 

 

 

 

 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/VPRAA9L8ZF3Q
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/VPRAA9L8ZF3Q
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/VPRAA9L8ZF3Q
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Podmínky programu: 

• realizace na území strukturálně postižených krajů (Moravskoslezský, Ústecký, 

Karlovarský) a hospodářsky problémových regionů (dle Strategie regionálního 

rozvoje ČR na období 2014 – 2020) 

• Hospodářsky problémové regiony  v JMK: Moravské Budějovice, Moravský 

Krumlov, Znojmo, Mikulov, Kyjov, Hodonín, Veselí nad Moravou 

• příjemci dotace – kraje a obce 

• Minimální výše uznatelných nákladů 1 000 000 Kč    

• Výše podpory 85 % (max.)  

Bližší a konkrétnější podmínky budou uvedeny až ve výzvě, která je plánována na 

březen. 

 

Program na podporu regenerace  

a podnikatelského využití brownfieldů  
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Program na podporu podnikatelských 

nemovitostí a infrastruktury 

Program byl spuštěn v roce 2005 vládou ČR a loni prodloužen do roku 2020. 

Správcem programu a poskytovatelem podpory je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a 

určenou organizací je agentura CzechInvest   

 

Účel programu: 

• podpora projektů výstavby, rozvoje nebo regenerace Průmyslové zóny 

• program lze využít i na: odstranění nevyužitelných staveb, včetně staveb dopravní a 

technické infrastruktury a ekologických zátěží (znečištění podzemních vod, znečištění 

horninového prostředí, znečištění staveb či jejich částí, včetně skládek škodlivých 

odpadů) 
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Podmínky programu: 

• velikost území průmyslové zóny min. 5 ha 

• příjemci dotace – obce, svazky obcí, kraje, státní podniky, příspěvkové organizace 

státu a organizační složky státu 

• Minimální výše uznatelných nákladů 1 000 000 Kč    

• Výše podpory 75 % 

• výstavba a rozvoj průmyslové zóny nejvýše 500 Kč/m2 

• regenerace průmyslové zóny nejvýše 1500 Kč/m2   

• pro účely podnikání v oborech zpracovatelského průmyslu (CZ – NACE 10 – 33) 

http://www.czechinvest.org/data/files/pravidla-programu-srpen-2016-4874-cz.pdf 

Program na podporu podnikatelských 

nemovitostí a infrastruktury 

http://www.czechinvest.org/data/files/pravidla-programu-srpen-2016-4874-cz.pdf
http://www.czechinvest.org/data/files/pravidla-programu-srpen-2016-4874-cz.pdf
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http://www.czechinvest.org/data/files/pravidla-programu-srpen-2016-4874-cz.pdf
http://www.czechinvest.org/data/files/pravidla-programu-srpen-2016-4874-cz.pdf
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http://www.czechinvest.org/data/files/pravidla-programu-srpen-2016-4874-cz.pdf
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http://www.czechinvest.org/data/files/pravidla-programu-srpen-2016-4874-cz.pdf
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Program Nemovitosti (OP PIK) 

Program Nemovitosti je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost (2014-2020). 

Administrátorem programu je od června 2016 nová příspěvková organizace MPO 

Agentura pro podnikání a inovace (API). 

 

Účel programu: 

• podpora rekonstrukce objektů a regenerace brownfieldů za účelem podnikání v 

podporovaných činnostech 

• Rekonstrukce objektu: CZNACE 10 - 33 (kromě 12, 19), 38.  

• Revitalizace plochy pro vlastní podnikání: CZNACE 8, 10 - 33 (kromě 12, 19), 

38, 41 - 43, 71, 72, 74 
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Návrh specifické výzvy pro municipality 

• příjemci dotace  

 var. A) obce, kraje – následně pronájem MSP v podporovaných činnostech 

 var. B) MSP – rekonstrukce brownfieldu ve vlastnictví municipalit  

• výše podpory  

• var. A) doposud není ujasněno 

• var. B) 45 % malý podnik, 35 % střední podnik 

 

Předpoklad vyhlášení – květen / červen 2017 

Výše alokace v jednání s MPO  

http://www.agentura-api.org/programy-podpory/nemovitosti/nemovitosti-vyzva-ii/  

Program Nemovitosti (OP PIK) 
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Děkuji za pozornost 
CzechInvest 

Regionální kancelář Brno 

brno@czechinvest.org 

296 432 937-39 

mailto:brno@czechinvest.org

