Další vhodné dotační programy
na regenerace brownfieldů
Ing. Petr Dobrovský

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY
• 1. Program podpory regenerace a
podnikatelského využití brownfieldů
• 2. Demolice budov v sociálně vyloučených
lokalitách

1. Program podpory regenerace a podnikatelského
využití brownfieldů
• MPO
• 2 mld. Kč, od 2017
• výlučně pro obce a kraje na území strukturálně postižených
krajů ‐ Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský
• a v hospodářsky problémových regionech (může být i LK)
– propočet dle jednotlivých kritérií, aktualizace každý půlrok

• Výše dotace 70 ‐ 85%

2. Demolice budov v sociálně vyloučených
lokalitách
•
•
•
•

MMR
Nyní 69 mil Kč pro 21 projektů, 200 mil Kč na další 2 roky
Pro obce se sociálně vyloučenou lokalitou
Musí následovat celková revitalizace prostoru, účel jiný
než sociální bydlení (sport, kultura apod.)
• Výše dotace až 80%
http://www.mmr.cz/cs/Podpora‐regionu‐a‐cestovni‐ruch/Regionalni‐politika/Programy‐
Dotace/Demolice‐budov‐v‐socialne‐vyloucenych‐lokalitach‐2016

Poč.

Kód obce

Název obce

Kraj

Počet lokalit

81

561380

Česká Lípa

Liberecký

4

82

561495

Doksy

Liberecký

2

83

561835

Mimoň

Liberecký

2

84

562017

Ralsko

Liberecký

2

85

562092

Stráž pod Ralskem

Liberecký

1

86

553638

Tachov

Liberecký

1

87

562262

Zákupy

Liberecký

1

88

563935

Bulovka

Liberecký

4

89

564028

Frýdlant

Liberecký

3

90

564265

Nové Město pod Smrkem

Liberecký

3

91

564371

Raspenava

Liberecký

1

92

563510

Jablonec nad Nisou

Liberecký

5

93

563595

Janov nad Nisou

Liberecký

1

94

564095

Hrádek nad Nisou

Liberecký

2

95

564117

Chrastava

Liberecký

1

96

563889

Liberec

Liberecký

4

97

561479

Cvikov

Liberecký

1

98

561860

Nový Bor

Liberecký

2

99

576964

Semily

Liberecký

3

100

563811

Smržovka

Liberecký

1

101

563820

Tanvald

Liberecký

3

102

563838

Velké Hamry

Liberecký

1

EVROPSKÉ DOTACE
• 1. Operační program rozvoje venkova
• 2. Program spolupráce na podporu přeshraniční
spolupráce mezi Českou republikou a
Svobodným státem Sasko 2014 – 2020
• 3. Interreg V‐A Česká republika – Polsko
• 4. OP Životní prostředí

1. Operační program rozvoje venkova
INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ
• Investice do zemědělských staveb a technologií pro
živočišnou výrobu (chov skotu, prasat, ovcí, koz, drůbeže,
králíků a koní)
– výstavba nebo rekonstrukce ustájovacích prostor a
chovatelských zařízení,
– výstavba nebo rekonstrukce skladovacích prostor pro
druhotné produkty živočišné výroby, vč. jejich úpravy a
zpracování (způsobilé nejsou jímky na digestát a fugát v
návaznosti na bioplynovou stanici),
– výstavba nebo rekonstrukce skladovacích prostor pro
krmiva a steliva pro přímou spotřebu v podniku.

• Investice do zemědělských staveb a technologií pro
rostlinnou výrobu a školkařskou produkci
– výstavba a rekonstrukce staveb pro skladování a
sklizeň (způsobilé nejsou stavby skladů obilovin a
olejnin) včetně technologií,
– výstavba a rekonstrukce dalších staveb včetně
souvisejících technologií (klimatizované haly, chladicí
boxy apod., pařeniště, stacionární kompostéry,
pěstírny hub a školky na ovocné, okrasné druhy
včetně révy vinné, okrasných rostlin a sadby chmele, a
lesní školky s produkcí na zemědělské půdě atp. –
způsobilé není pěstování vánočních stromků).

• Nákup zemědělských nemovitostí max. do 10 % CZV
• Žadatel: zemědělský podnikatel, včetně školních
statků a státních podniků
• Dotace 40 ‐ 60%

ZPRACOVÁNÍ A UVÁDĚNÍ NA TRH ZEMĚDĚLSKÝCH
PRODUKTŮ
•

Podpora investic do zařízení, která souvisejí se zpracováním
zemědělských produktů a uvedením výrobků na trh:
– investice do zařízení pro výrobu potravin a krmiv, pro finální
úpravu, balení a značení produktů, do skladování i investice
související s uváděním produktů na trh,
– včetně výstavby a rekonstrukcí budov včetně manipulačních
ploch.

• Žadatel: zemědělský podnikatel, výrobce potravin nebo
výrobce krmiv, který splňuje definici mikro, malého, nebo
středního podniku
• Dotace 40%

PODPORA AGROTURISTIKY
• Investice na diverzifikaci činností pro zemědělské
subjekty v oblasti agroturistiky vedoucí k zajištění
diverzifikace příjmů, vytváření pracovních míst i pro
nekvalifikované pracovní síly, k podpoře širšího využití
zemědělských farem a využití venkovských brownfields
– Stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení)
či nová výstavba malokapacitního ubytovacího zařízení (včetně
stravování a dalších budov a ploch v rámci turistické
infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí).
– Nákup nemovitostí do 10% CZV

• Žadatel: zemědělský podnikatel,
• Dotace 25 ‐ 45% dle velikosti podniku
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program‐rozvoje‐venkova‐na‐
obdobi‐2014/

2. Program přeshr. spolupráce mezi ČR a
Svobodným státem Sasko 2014 – 2020
Investiční priorita 6c: Zachování, ochrana, propagace a rozvoj
přírodního a kulturního dědictví
• Rekonstrukce, revitalizace a zachování nemovitých a
movitých kulturních a uměleckých památek a objektů s
přeshraničním významem
– Včetně investice do technických památek a starého industriálního
dědictví, pokud přispějí ke zvýšení návštěvnosti území

• Rozvoj turisticko‐kulturní infrastruktury včetně s tím související
dopravní infrastruktury (informační centra, rozhledny, stará
řemesla)
• Žadatelé: orgány veřejné správy a jimi zřizované a zakládané
organizace, vzdělávací instituce, NNO
• Dotace – max. 85%
• Nákup nemovitosti a pozemku do 10% CZV
http://www.sn‐cz2020.eu/cz/

3. Interreg V-A Česká republika –
Polsko
•

PO 2.1. Zachování a obnova přírodních a kulturních atraktivit,
směřující k jejich využití pro udržitelný rozvoj společného pohraničí
– Rekonstrukce a revitalizace turisticky atraktivních nemovitostí ‐ zejm.
kulturních památek
– Včetně navazující infrastruktury

•

Pořízení budovy nebo pozemku do 10% CZV (případně až 15% v
případě bývalých průmyslových oblastí a opuštěných pozemků

•
•

Výše dotace 85%
Žadatelé: orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení, jimi
zřizované organizace, NNO, církve, asociace a sdružení působící v
cestovním ruchu
http://www.cz‐pl.eu/

4. OP Životní prostředí
•
•
•
•

PO 3 – Inventarizace a odstranění ekologických zátěží
Inventarizace lokalit – seznam kontaminovaných lokality, priority
Průzkumné práce a analýzy rizik
Sanace nejvážněji kontaminovaných lokalit – nutná studie
proveditelnosti, celkový plán sanace vč. etap, tech. řešení

•
•
•

Výše dotace 85%
St. práce, nákup technologií, ověření účinnosti,
Žadatelé: státní instituce, obce, kraje, jimi zřizované organizace,
NNO, církve, podnikatelé, fyz. osoby podnikající
http://www.opzp.cz/
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ARR ‐ Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.
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– Horní Růžodol
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www.arr‐nisa.cz

