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 rozvoj měst a obcí 

 zahraniční spolupráce 

 podpora socioekonomicky  

 slabším regionům Jihomoravského kraje 

 podpora podnikání a inovací 

 podpora regenerace brownfieldů 

představení činnosti RRAJM  
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 investiční příležitosti JMK – současný stav podnikatelských 
nemovitostí JMK, podpora vzniku nových (podpora v ITI, 
RAP, programy MPO), fungování mezinárodní spolupráce 
(V4, centrope) 

 asistenční pomoc investorům – příprava materiálů na míru 
(Survival kit a jeho distribuce), realizace společných akcí – 
optimalizace zjišťování potřeb investorů jednotlivými aktéry 

 podpora regenerace brownfieldů - evidence, propojenost 
dat, výstupy, analýzy, doporučení, propagace tématu - 
příklady dobré praxe (publikace), vzdělávací akce 
(konference), účast na výzkumných projektech 

diskusní témata 
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služby investorům a obcím v JMK  

podnikatelům/investorům 

 informační servis investorům 

 nabídka průmyslových nemovitostí 

 konzultace dotačních možností 

 vytváření vazeb na místní dodavatele  

 následná péče o umístěné investory 

 

obcím 

 one-stop-shop 

 konzultace k přípravě průmyslových zón 

 prezentace rozvojových ploch na webu RRAJM, JMK 

 konzultace k volbě vhodného dotačního titulu 

 propagace (publikace, tematických konference)  
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 nabídka investičních příležitostí obcí v JMK – od roku 2003, nyní cca 20 

lokalit 

 další nabídka podnikatelských prostor v JMK – developerské projekty, 

administrativní centra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 http://rrajm.cz/investicni-prilezitosti  

 

   

podnikatelské příležitosti v JMK   
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Survival Kit to South Moravia 

 
 Praktický průvodce pro zahraniční investory a „expaty“ na 

jižní Moravě 
o Vzniká za finanční podpory Jihomoravského kraje 

 
 Publikace je vydávána od roku 2002 

o Survival Kit 2017 -> 15. vydání 

 
 K dispozici: 

o tištěná verze: anglická 
o elektronická verze: anglická a česká 

 
 http://survival.rrajm.cz 

 

http://survival.rrajm.cz/en/
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http://survival.rrajm.cz/en/
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Survival Kit – obsah 

 
 Zaměřeno na 2 oblasti: 

o Firemní 
o daně, právo, zaměstnanost, instituce … 
  

o Každodenní život  
o Obecné informace, víza, doprava, volnočasové aktivity, nakupování, 

doktoři … 

 
 Garanti 

o 14 garantů / autorů 
o PricewaterhouseCoopers, Czerwenka & Partner, Úřad práce, VUT, MU, 

Brno Expat Centre, ICRC, Ceitec, ISOB, …    
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Survival Kit – distribuce 

 
 Distribuce: 

o Tištěná 
o vydáváno 1 000 ks 
o Distribuce & následná redistribuce 

• Garanti / autoři 
• Hospodářské komory, RK CzechInvest, MMB, …  
• Zahraniční delegace 
• zejména Strojírenské a IT firmy v regionu 

 

o Elektronická (Google analytics) 
o Cca 1 000 návštěv / měsíc 
o Cca 30 návštěv / den 
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SK - TOP 5 zemí původu 
návštěvníků  
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Rok 2016 – 145 zemí  
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investiční příležitosti - diskuze  

 optimalizace postupu při nabídce nemovitostí a AFC   

 podpora vzniku nových, účelnost vzhledem nedostatku 

pracovní síly, nízké nezaměstnanosti, neobsazenosti stávajících 

 současné nastavení podpůrných programů, jak pomoci obcím 

při čerpání 

 podpora podnikání s využitím integrovaných nástrojů, 

komunitně vedeného místního rozvoje 

 strategické dokumenty JMK a ČR   

 fungování mezinárodní spolupráce - V4, centrope 

 další iniciativy na podporu podnikání a AFC – společná setkání 
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aktivity RRAJM  
v podpoře regenerace BF 

 pořízení dat, mapování, výstupy, analýzy, doporučení 

 záměr -> dotační poradenství -> administrace -> realizace  

 propagace tématu - příklady dobré praxe (publikace), 

vzdělávací akce (konference) 

 spolupráce na přípravě koncepčních dokumentů 

(prosazování regenerace BF) 

 zahraniční spolupráce – SLK, AT 

 účast na výzkumných projektech  – Partnerství pro české 

brownfieldy, IURS - CircUse, TIMBRE, INSPIRATION 

http://fast10.vsb.cz/brownfield/en/
http://fast10.vsb.cz/brownfield/en/
http://www.circuse.eu/index.php?s=1
http://www.circuse.eu/index.php?s=1
http://www.circuse.eu/index.php?s=1
http://www.circuse.eu/index.php?s=1
http://www.timbre-project.eu/home-51.html
http://www.inspiration-h2020.eu/
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o tvorba webového portálu 

o nabídka vybraných lokalit  

o analytický výstup 

 

termín realizace: 2010, aktualizace: 2012, 2014, 2016  

počet zařazených lokalit: 374  

rozloha BF: 949 ha   

počet obcí s evidovaným BF: 250  

s Brnem 502 lokalit (1 327 ha)    

evidence BF v JMK 

+ 

= 

http://www.rrajm.cz/
http://www.kr-jihomoravsky.cz/
http://www.brownfieldy-jmk.cz/
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poradenství 

2007 – 2015: konzultace k 110 BF projektům  



www.rrajm.cz 16 

http://www.energyglobe.info/awards/project/awdid/113873/year/2015/
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klíčové dokumenty podpory BF v ČR a 
JMK 

Hlavní podpůrné argumenty pro institucionálně vedenou podporu revitalizačních 
projektů na úrovni JMK (ČR) 

přímo   

 Czech Brownfields Regeneration Strategy, Praha 2004  

 Národní strategie regenerace brownfieldů, CzechInvest, Praha 2008 
(aktualizace 2015-16)  

nepřímo  

 Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), Parlament ČR, Praha 2006 (znění 2013) 

 Státní politika životního prostředí ČR, MŽP, Praha 2012-2020   

 Politika územního rozvoje ČR 2008 ve znění Aktualizace č. 1, MMR, Praha, 
Brno 2015 

 Strategie rozvoje Jihomoravského kraje,Brno 2006,2013  

 Program rozvoje Jihomoravského kraje 2010, 2013, Brno 

 Strategie pro Brno, Brno 2007 

http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/statni_politika_zivotniho_prostredi/$FILE/OEDN-statni_politika_zp-20130110.pdf.pdf
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jak dál? 

 promítnutí problematiky do regionálních (národních) koncepcí a jejich 

implementace 

 vznik platformy pro komunikaci - zahrnutí BF do širšího povědomí + 

vhodné institucionální propojení = E5 

 mapování - znalost problematiky v obcích - cílený marketing 

 iniciace veřejných finančních prostředků k zájmu soukromých investic 

(veřejno-soukromá partnerství) – funguje to? 

 intervenovat tam, kde to má smysl - nutná znalost vývoje a potřeb trhu  

 spolupráce s akademickou sférou 
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JUDr. Vladimír Gašpar 

Mgr. Jan Hladík 

Ing. Pavel Beránek 

 

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 

Královopolská 139, Brno 612 00  

tel.: +420 541 211 635 

web: www.rrajm.cz  

  

Děkujeme za pozornost 

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

