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DOTAČNÍ PROGRAMY MPO PRO OBCE A 
KRAJE
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Regenerace a podnikatel. Využití brownfieldů

Pravidla zůstávají z 2/2019
Výzva č. 4 leden - červenec 2020
Možná alokace až 260 mil. Kč
Hospodářsky a sociálně ohrožená území
Příjemci obce, kraje
Míra dotace 60 – 95% dle počtu obyvatel
Velikost areálu max. 10 ha  
Způsobilé výdaje: investiční náklady  + neinvestice – demolice, opravy                                                                                            
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SMART PARKS for the FUTURE

Tři pilíře programu
Podpora smart opatření ve stávajících průmyslových zónách
Podpora lokalit brownfields
Podpora nových průmyslových zón



Jan Hana

Podpora smart opatření

Podpora vysokorychlostního internetu:  optická vlákna 
(redundance), 5G
Modrozelená infrastruktura
Smart dopravní opatření
Stávající průmyslové zóny, které patří obci, kraji
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Podpora lokalit brownfields

V celé ČR
Regenerace ploch – demolice
Výstavba infrastruktury
Ekologické zátěže: pouze v kategorii A1
Velikost max 20 ha
V případě většího území prokázat regionální přínos
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Podpora nových průmyslových zón

Pouze v hospodářsky a sociálně ohrožených území dle Strategie 
region. rozvoje 2021+
Maximální velikost 20 ha
V případě většího území prokázat regionální přínos
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Základní parametry programu

Příjemci: obce, kraje
Míra dotace: 60 – 85% způsobilých nákladů
Způsobilé výdaje: investiční a vybrané neinvestiční náklady 
spojené s projektem
Koncoví uživatelé: zpracovatelský průmysl, technologická centra, 
strategické služby, datová centra, další obory podnikání 
(restaurace, autoservis, kadeřník, kanceláře)
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PROBLEMATIKA ZISKU

Rozhodnutí GRW nebo GBER
Program Regenerace a podnikatelské využití BF 

Rekonstrukce - GBER, 
Regenerace rozhodnutí - GRW 

Program Smart parks for the Future - GBER
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Problematika zisku - GRW

SA.36346 (2013/N) - Rozhodnutí GRW
Příjemce nesmí tvořit příjem kromě

Refundace svého podílu dotace
Provozní náklady
Investice zpět do areálu se souhlasem správce programu
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Problematika zisku GBER

Nařízení EK 651/2014 bloková výjimka
Článek 56 bod 6.
Výše podpory nesmí přesáhnout výši rozdílu mezi způsobilými 
výdaji a provozním ziskem z investice a to buď ex ante nembo
claw bak mechanizmus
V případě claw back mechanizmu se vrací podpora bez úroků a 
diskontních sazeb
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Děkuji za pozornost


