
www.rrajm.cz 1 

 
Regenerace brownfieldů v  

Jihomoravském kraji 

Jan Hladík 
 

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 
Brno, Jihomoravský kraj  

28. 2. 2017 
  



www.rrajm.cz 2 

hlavní aktivity RRAJM 

 rozvoj měst a obcí 

 zahraniční spolupráce 

 podpora investic a inovací 

 podpora socioekonomicky  

 slabším regionům Jihomoravského kraje 

 podpora regenerace brownfieldů 



www.rrajm.cz 3 

aktivity RRAJM  
v podpoře regenerace BF 

 vytváření širšího povědomí o problematice 

 poradenství k záměrům regenerace BF - vyhledávání 

vhodných finančních zdrojů 

 realizace konkrétních projektů 

 zahraniční spolupráce 

 mapování a evidence BF – marketing lokalit  

 spolupráce na přípravě koncepčních dokumentů 

(prosazování regenerace BF) 

 spolupráce s akademickou sférou 
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Případové studie regenerace brownfieldů 

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

 

 

 

 

 

 

prezentováno 59 úspěšných projektů – 27 z JMK  

publikace 

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

2007 – 2016: konzultace k 127 BF projektům  
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o tvorba webového portálu 

o nabídka vybraných lokalit  

o analytické výstupy 

 

evidence: 2010, 2012, 2014, 2016, (2018)  

počet zařazených lokalit: 369 

rozloha BF: 927 ha   
 

Brno: 128 lokalit (378 ha)    

evidence BF v JMK 

+ 

= 
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počet BF a jejich rozloha v m² 
 

BF ve 244 obcích JMK 

128 

Brno 

Břeclav 

Hodonín 

Znojmo 

Blansko 
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struktura BF v JMK – 31. 12. 2016  

dle původního využití: 369 lokalit (927 ha) 

 

ha    počet 



www.rrajm.cz 10 

struktura BF v JMK – 31. 12. 2016  

dle vlastnické struktury: 369 lokalit (927 ha) 

 

ha    počet 
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dle velikostní kategorie: 369 (927 ha) 

struktura BF v JMK – 31. 12. 2016  
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bariéry regenerace 
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bariéry regenerace 2 
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využití fin. prostředků pro regeneraci BF 
(2007-2015) 

podle zamýšleného využití (mil. Kč) 

 

 1 401 

472 

436 

116 

109 

44 

2 578 



www.rrajm.cz 15 

další programy na podporu regenerace BF 

Program rozvoje venkova MZE 

 

o 6.4.1 Investice do nezemědělských činností  

 6.4.2 Podpora agroturistiky (využití venkovských BF) 

o Způsobilé výdaje: přestavba, rekonstrukce, úprava povrchů, zázemí, 
nákup nemovitosti, pořízení strojů pro nezemědělskou činnost (dle CZ-
NACE) nebo pro malokapacitní ubytovací, rekreační, stravovací a 
sportovní zařízení 

o Příjemce dotace: zemědělský podnikatel (min. 30 % příjmů ze zeměď.) 

o Max. míra dotace : 25 - 45 % způsobilých výdajů (dle velikosti podniku) 
10 mil. Kč na projekt. 

o Předpokládaná výzva: 11. 10. – 31. 10. 2017  
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další programy na podporu regenerace BF 

Program rozvoje venkova MZE 

 

o 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 

o Způsobilé výdaje: výstavba, modernizace a rekonstrukce budov (včetně 
bouracích prací), pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování 
zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků; 
investice související s uváděním vlastních produktů na trh (výstavba a 
rekonstrukce prodejen, vybavení prodejen apod.)  

o Příjemce dotace: zemědělský podnikatel, výrobce potravin  

o Max. míra dotace : 40 % způsobilých výdajů (dle velikosti podniku) do 
30 mil. Kč na projekt. 

o Předpokládaná výzva: 4. 4. – 24. 4. 2017  

         

 

 



www.rrajm.cz 17 

další programy na podporu regenerace BF 

Operační program Životní prostředí 

o 3.4 Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže 

o Způsobilé výdaje: komplexní inventarizace všech EZ a potenciálně 
kontaminovaných lokalit, výstupem bude databáze těchto lokalit, 

o průzkumných práce a zpracování analýz rizik, 

o sanace nejvážněji kontaminovaných lokalit, u kterých byla analýzou 
rizik ověřena kontaminace představující neakceptovatelné riziko pro 
lidské zdraví či ekosystémy a kterým byla přidělena priorita A3, A2, A1 
(předchozí výzva)  

o Příjemce dotace: bez omezení 

o Max. míra dotace : 85 % způsobilých výdajů, min. 500 tis. Kč 

o Výzva: 65. výzva – 3. 4. - 30. 6. - 470 mil. Kč a  

  a 75. výzva 1. 11. 2017 -  1. 2. 2018 – 470 mil. Kč  

 

         

www.opzp.cz 
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další programy na podporu regenerace BF 

 

 

         

 

 

Programy Ministerstva pro místní rozvoj 2017 

Výzva ukončena 30. 12. 2016 – další na podzim 2017? 
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DT č. 1 – Pečovatelský byt: pro osoby 65+ nebo pro handicapované osoby 

Žadatel:      PO včetně obcí a NNO 

Výše dotace:                    600 tis. Kč /byt  režim SGEI de minimis max. 500 tis. € 

 

DT č. 2 – Vstupní byt:     pro osoby v nepříznivé sociální situaci   

Žadatel:        PO mimo obcí a NNO (obce a NNO – IROP)  

Výše dotace:       550 tis. Kč / byt (režim de minimis max. 200 tis. €) 

       Pořízení bytu - 80 % z ceny kupní nebo vydražené a  
       odhadní - maximálně však 400 000,- Kč 

 

DT č. 3 – Komunitní dům seniorů: pro 60+  

Žadatel:        PO včetně obcí a NNO 

Výše dotace:      600 tis. Kč /byt režim SGEI de minimis max. 500 tis. € 

 

 

Podporované byty – dotační tituly 
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další programy na podporu regenerace BF 

MMR - Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách 

o cílem programu je připravit území tak, aby jej bylo možné znovu 
plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce (demolice a následná 
revitalizace prostoru 

o příjemci jsou obce, max. 80 % způsobilých výdajů, 0,3 – 5 mil. Kč 

 

MK ČR - Havarijní program na záchranu nemovitých kulturních památek 

o cílem je statické a celkové stavební zajištění včetně restaurátorských 
prací, opravy krovů a střech (zámek, hrad, kostel, lidová architektura..) 

o příjemci jsou vlastníci nemovitých KP, alespoň  40 % spoluúčast, max. 
výdaje 2 mil. Kč (prosinec 2017?) 
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Mgr. Jan Hladík 

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 

Tel.: +420 541 211 635 

Mobil: +420 723 422 036 

Mail: jan.hladik@rrajm.cz  

  

Děkuji za pozornost 

mailto:jan.hladik@rrajm.cz
mailto:jan.hladik@rrajm.cz
mailto:jan.hladik@rrajm.cz

