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 Národní plán obnovy ČR – MPO ČR 

REGENERACE BROWNFIELDŮ PRO PODNIKATELSKÉ VYUŽITÍ 

Alokace: 500 mil. Kč 

 

 
Brownfield se rozumí plocha nebo budova, která je ovlivněna dřívějším využitím, je zanedbaná, opuštěná nebo 

nedostatečně využívaná, může mít reálné nebo předpokládané problémy s kontaminací, nachází se většinou v 

zastavěných územích a k návratu ke smysluplnému využití vyžaduje aktivní intervenci. 

 

Žádat mohou kraje, obce, města i městské části z celé ČR, které mají na svém území brownfieldy vhodné pro 

budoucí převažující podnikatelské i částečně nepodnikatelské využití, včetně výstavby obecních bytů. 

 

Cílem programu je podpořit projekty ve vlastnictví krajů, obcí a městských částí pro revitalizaci území se starou 

stavební zátěží (brownfieldy) se záměrem provést energeticky účinnou renovaci budov, příp. demolici a výstavbu 

nových energeticky účinných budov. 

 

Rovněž mohou být podpořeny projekty, kde proběhne částečná rekonstrukce a částečná dostavba budovy. Koncovými 

uživateli jsou převážně podnikatelské subjekty s CZ-NACE na podnikatelskou činnost. 

 

Zahájení příjmu předběžných žádostí o dotaci: 21. 3. 2022 

Vyhlášení výzvy a zahájení příjmu plných žádostí o dotaci: bude zveřejněno ve výzvě 

Ukončení realizace projektu musí být do 31. 12. 2025 

Udržitelnost projektu má být 5 let od obdržení dotace na účet příjemce  

 

Forma a výše dotace: 

- max. výše dotace na 1 projekt bude 10 mil. EUR 

- konkrétní výše dotace bude upřesněna ve výzvě (je avizováno max. 6.500 Kč / m3 obestavěného prostoru, 

dotace tedy může činit až 100 % způsobilých výdajů) 

 

Způsobilé výdaje: 

- investiční a neinvestiční (demolice, opravy) výdaje přímo související s přípravou a realizací projektu. Liší se 

podle typu projektu (renovace/demolice a nová výstavba): 

• u projektu renovace budou za způsobilé výdaje považovány aktivity, které z 90 % souvisí s 

energetickými úsporami 

• u projektu typu demolice a výstavba nových budov mohou být mezi způsobilé zařazeny veškeré 

náklady související se stavbou 

- další podrobnosti, zejména definice typu podporované činnosti (renovace/demolice a nová výstavba), budou 

stanoveny ve výzvě 

- práce na projektu (s výjimkou výkupů, zpracování studií proveditelnosti a přípravných prací pro získání 

potřebných povolení) mohou být zahájeny nejdříve v den doručení předběžné žádosti 

 

 

REKONSTRUKCE BUDOV 

- energetická účinnost se bude zjišťovat z odhadu energetické účinnosti původního využití budovy, 

referenčního znaleckého posudku k původnímu využití budovy a z nového znaleckého posudku po dokončení 

realizace 

- ve výzvě budou pravděpodobně stanoveny hodnoty úspor, kterých se musí dosáhnout 
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Způsobilé výdaje: 

- 90 % způsobilých výdajů musí být náklady na opatření související s energetickými úsporami 

• např. zateplení podlahy – pokud bude izolace, tak se zaplatí všechny vrstvy podlahy; zateplení střechy 

– pokud bude izolace, tak se zaplatí celá střecha, střešní krytina, krovy apod 

- 10 % způsobilých výdajů mohou být další náklady spojené s projektem 

 

DEMOLICE A NÁSLEDNÁ VÝSTAVBA BUDOV (nelze samotná demolice) 

- potřeba primární energie je alespoň o 20% nižší než požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie 

(energetický štítek A) 

- způsobilé výdaje – veškeré náklady spojené s projektem 

 

Další podmínky: 

- modrozelená infrastruktury a udržitelné nakládání s dešťovými vodami  

- možnost odstraňování drobné kontaminace a znečištění (nebezpečné stavební odpady atd – dosud nebylo 

možné zařazovat do způsobilých výdajů) 

- obnovitelné zdroje 

 

Struktura administrace projektů: předběžná žádost o dotaci -> plná žádost o dotaci -> Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace -> kontrola veř. zakázky (stavby) -> Žádost o platbu -> ukončení realizace 

Průběžná výzva 

Dotační finanční prostředky nebudou ani zprostředkovaně poskytovány podnikatelským subjektům v budoucnu 

podnikajícím na plochách a v objektech podpořených z tohoto programu. Není možná úprava ploch a objektů pro 

konkrétního investora. Regenerované nemovitosti budou zájemcům prodávány nebo pronajímány se souhlasem 

Správce programu v otevřeném, transparentním a nediskriminačním řízení minimálně za cenu obvyklou určenou 

znaleckým posudkem. Zhotovitelé budou vybíráni v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a nebudou 

konečnými uživateli revitalizovaných nemovitostí.  

 

Co je třeba k předběžné žádosti o dotaci? 

1) Příloha č. 1, kde bude uvedeno: 

- žadatel, statutární zástupce, kontaktní osoba 

- stručný popis projektu, stručný popis budoucího využití 

- zastavěná plocha projektu (m2), obestavěný prostor po realizaci projektu (m3)  

- předpokládané náklady projektu (bez DPH), výše požadované dotace 

- předpokládaný harmonogram projektu 

 

2) umístění projektu v rámci obce – zákres projektu do leteckého snímku obce v měřítku. Ze snímku musí být 

zřetelné umístění projektu a širších vztahů obce 

 

3) vymezení vlastnických vztahů na území brownfieldu (snímek katastrální mapy s vyznačením dotčených 

pozemků projektu, výpis z KN pro doložení aktuálního stavu vlastnických vztahů) 

 

4) fotodokumentace projektu 

5) souhlas se zveřejněním údajů o projektu 

 
 

Mob.: 724 994 559 Ing. Petra Součková 

E-mail: petra.souckova@dotacnikancelar.eu dotační poradce 

 


