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1. ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,

jsem velice rád, že Vám mohu představit další z nástrojů na podporu investic a podnikání 
v Libereckém kraji, a to katalog lokalit typu greenfi elds. Hlavním cílem tohoto katalogu 
je ulehčit potenciálním investorům orientaci v našem regionu při vyhledávání vhodných 
lokalit pro podnikání. 

Existuje celá řada dobrých důvodů, proč investovat právě v Libereckém kraji. Výhodné je 
především strategické umístění při hranicích s Německem a Polskem a z něj pramenící 
možnosti zahraniční spolupráce. Dalšími důvody pak jsou kvalitní dopravní napojení, sil-
ná průmyslová tradice, existence centra vysokoškolského vzdělávání, kvalifi kovaná pra-
covní síla či kvalitní technická infrastruktura. Zároveň je zde také kvalitní životní prostředí, 
vysoký počet atraktivních lokalit pro cestovní ruch a tudíž široké možnosti pro odpočinek 
a kulturní vyžití. 

Liberecký kraj má tedy skutečně co nabídnout a věřím, že Vás o tom přesvědčí i tento katalog a že Vás bude 
inspirovat k investicím právě v našem regionu. Naší snahou je, aby se Liberecký kraj rozvíjel jako ekonomicky 
silný region s optimálními podmínkami pro domácí i zahraniční investory.

V Liberci, srpen 2010    RNDr. Vít Příkaský
      náměstek hejtmana pro resort hospodářského a regionálního
      rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova
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2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O DATABÁZI GREENFIELDS LIBERECKÉHO KRAJE

Jedním z hlavních podnětů pro zpracování tohoto katalogu je zájem Libereckého kraje je zvýšit poptávku tuzem-
ských a zahraničních investorů po vhodných lokalitách pro podnikání v Libereckém kraji. V roce 2007 až 2008 
byly zahájeny práce na sběru dat k jednotlivým lokalitám typu greenfi elds. Postupně byly tyto údaje prověřeny 
a doplněny o další podrobnější informace, které blíže specifi kují lokalitu a tvoří základ dnešní databáze Libe-
reckého kraje. Zároveň byla spuštěna internetová aplikace, která nabízí možnost veřejnosti on-line vyhledávat                
v „Databázi greenfi elds“ vhodné lokality pro své záměry. 

Internetovou aplikaci můžete nalézt na této adrese: http://www.kraj-lbc.cz/greenfi elds.

Zájmem Libereckého kraje je mít přehled o volných plochách na svém území a zároveň aktivně podporovat jejich 
smysluplnné využití. Pomoc při fi nancování projektů na lokalitách typu greenfi elds dnes nabízí zdroje z Evropské 
unie. V tomto katalogu naleznete tipy na zdroje, ze kterých lze čerpat fi nanční prostředky na lokality typu green-
fi elds. 

Doufáme, že katalog zvýší Váš zájem o „Databázi lokalit typu greenfi elds Libereckého kraje“ a pomůže Vám 
nalézt vhodné místo pro realizaci Vašich záměrů a projektů.
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3. STATISTICKÉ ÚDAJE

V současné době je v databázi greenfi elds Libereckého kraje evidováno 18 rozvojových ploch o celkové rozloze 
487ha. Tento počet se mění v závislosti na změnách územních plánů jednotlivých územních celků a na základě 
zájmu investorů o jednotlivé lokality.

3.1. ROZVOJOVÉ PLOCHY V OSTATNÍCH KRAJÍCH

Podle počtu rozvojových ploch patří mezi nejpočetnější Moravskoslezský kraj (30 lokalit) a Královehradecký kraj 
(26 lokalit). S nejmenším počtem rozvojových ploch jsou pak kraje Karlovarský (16 lokalit) a Liberecký (18 lokalit). 

Podle celkové rozlohy rozvojových ploch v jednotlivých krajích je na prvním místě Jihočeský kraj (4 361ha) a Par-
dubický kraj (3 925ha). S nejměnší celkovou rozlohou pak jsou kraje Středočeský (439ha) a Zlínský kraj (450ha).
Zdroj: (www.risy.cz)



5



6

3.2. ROZVOJOVÉ PLOCHY V LIBERECKÉM KRAJI

Podle počtu rozvojových ploch patří mezi nejpočetnější okresy Libereckého kraje okres Česká Lípa (6 lokalit). S 
nejmenším počtem rozvojových ploch je okres Jablonec nad Nisou, u kterého v databázi evidujeme jednu lokalitu. 

Podle celkové rozlohy rozvojových ploch v jednotlivých okresech Libereckého kraje je na prvním místě okres 
Liberec (257ha). S nejmenší celkovou rozlohou rozvojových ploch je okres Jablonec nad Nisou (2,5ha).
Zdroj: (databáze greenfi elds LK)
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4. VYBRANÉ LOKALITY A JEJICH SPECIFIKACE

č. Evidenční číslo Název lokality Obec
1. 5101 - 003 Ralsko - Kuřivody Ralsko
2. 5101 - 005 Stráž pod Ralskem - Na Americe Stráž pod Ralskem
3. 5101 - 007 Česká Lípa - Dubice Česká Lípa
4. 5102 - 001 Průmyslová rozvojová plocha - Frýdlant Frýdlant
5. 5102 - 002 Víska - rozvojová plocha jih 1 Víska u Frýdlantu
6. 5104 - 001 Jilemnice - Jih Jilemnice
7. 5104 - 002 Jilemnice - Obytné území za Jinovou Jilemnice
8. 5104 - 003 Jilemnice - Lyžařský běžecký areál Jilemnice
9. 5104 - 004 Jilemnice - Rodinné bydlení nad Hrabačovem Jilemnice

10. 5105 - 001 Hrádek nad Nisou - Za obchvatem Hrádek nad Nisou
11. 5105 - 002 Liberec - Průmyslová zóna Jih - Doubí Liberec
12. 5105 - 004 Obchodní a průmyslová zóna Liberec Sever Liberec
13. 5106 - 001 Okrouhlá Okrouhlá
14. 5106 - 002 Nový Bor - Za Crystalexem Nový Bor
15. 5106 - 003 Cvikov 1 a 2 Cvikov
16. 5107 - 001 Semily - Letná Semily
17. 5108 - 001 Smržovka Smržovka
18. 5109 - 001 Obchodně - průmyslový areál Vesecko Turnov
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RALSKO - KUŘIVODY

Evidenční číslo lokality: 5101-003

Základní údaje:
Obec: Ralsko
Katastrální území: Kuřivody

Rozloha lokality: 750 000m2

Převažující typ vlastnictví: smíšené
Stručná charakteristika:
Průmyslová zóna přiléhá z východní strany k zasta-
věnému území osady Kuřívody. Je přetnuta silnicí 
II/268, která odděluje jižní zastavěnou a severní 
volnou část průmyslové zóny.

Technická infrastruktura:
Vodovod: ANO Kanalizace: ANO
Plynovod: NE El.energie: ANO
CZT: NE Internet: ANO
Dopravní dostupnost
Z dálnice: 18 km
Ze silnice I. třídy: 0 km
Od zastávky autobusu: 0 km
Od zastávky vlaku: 10 km

Předpokládané využití: Průmyslová zóna
Záměry vlastníka:
Výrobní plocha, sklady a technická zařízení. 
Částečně již využito.
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STRÁŽ POD RALSKEM NA AMERICE

Evidenční číslo lokality: 5101-005

Základní údaje:
Obec: Stráž pod Ralskem
Katastrální území: Stráž pod Ralskem

Rozloha lokality: 567 000m2

Převažující typ vlastnictví: smíšené
Stručná charakteristika:
Průmyslová zóna se nachází severozápadně od 
obce, severně od komunikace II. třídy č.278 (Česká 
Lípa - Liberec) a západně od komunikace III. třídy 
č.27241 (Stráž pod Ralskem - Dubnice) v sousedství 
stávajícího odkaliště.

Technická infrastruktura:
Vodovod: ANO Kanalizace: NE
Plynovod: NE El.energie: ANO
CZT: NE Internet: ANO
Dopravní dostupnost
Z dálnice: 35 km
Ze silnice I. třídy: 9 km
Od zastávky autobusu: 0,5 km
Od zastávky vlaku: 5 km

Předpokládané využití: Průmyslová výroba
Záměry vlastníka:
Výrobní plocha, sklady a technická zařízení. 
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ČESKÁ LÍPA - DUBICE

Evidenční číslo lokality: 5101-007

Základní údaje:
Obec: Česká Lípa
Katastrální území: Dubice u České Lípy

Rozloha lokality: 70 000m2

Převažující typ vlastnictví: veřejné
Stručná charakteristika:
Volná rozvojová plocha se nachází v sousedství areá-
lu fi rmy Delphi Packard. Zóna se nachází v těsném 
sousedství nejdůležitější komunikační osy města 
– silnice I/9, která prochází městem severojižním 
směrem a spojuje Českou Lípu s Prahou a hraničními 
přechody se SRN. 

Technická infrastruktura:
Vodovod: ANO Kanalizace: NE
Plynovod: NE El.energie: ANO
CZT: NE Internet: ANO
Dopravní dostupnost
Z dálnice: 47 km
Ze silnice I. třídy: 1 km
Od zastávky autobusu: 1 km
Od zastávky vlaku: 2 km

Předpokládané využití: Průmyslová výroba
Záměry vlastníka:
Výrobní plocha, sklady a technická zařízení. 
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PRŮMYSLOVÁ ROZVOJOVÁ PLOCHA - FRÝDLANT

Evidenční číslo lokality: 5102-001

Základní údaje:
Obec: Frýdlant
Katastrální území: Frýdlant

Rozloha lokality: 77 373m2

Převažující typ vlastnictví: soukromé
Stručná charakteristika:
Průmyslová rozvojová plocha západně od centra 
města.

Technická infrastruktura:
Vodovod: ANO Kanalizace: ANO
Plynovod: ANO El.energie: ANO
CZT: NE Internet: ANO
Dopravní dostupnost
Z dálnice: 22 km
Ze silnice I. třídy: 0 km
Od zastávky autobusu: 0 km
Od zastávky vlaku: 1,5 km

Předpokládané využití: Průmyslová výroba
Záměry vlastníka:
Výrobní plocha, sklady a technická zařízení. 
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VÍSKA - ROZVOJOVÁ PLOCHA JIH 1

Evidenční číslo lokality: 5102-002

Základní údaje:
Obec: Višňová
Katastrální území: Víska u Frýdlantu

Rozloha lokality: 23 440m2

Převažující typ vlastnictví: soukromé
Stručná charakteristika:
Rozvojová plocha na jihu katastrálního území Víska 
u Frýdlantu.

Technická infrastruktura:
Vodovod: NE Kanalizace: NE
Plynovod: NE El.energie: NE
CZT: NE Internet: NE
Dopravní dostupnost
Z dálnice: 35 km
Ze silnice I. třídy: 5 km
Od zastávky autobusu: 1 km
Od zastávky vlaku: 2 km

Předpokládané využití: Obchod a služby
Záměry vlastníka:
Obchodní zóna, služby.
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JILEMNICE - JIH

Evidenční číslo lokality: 5104-001

Základní údaje:
Obec: Jilemnice
Katastrální území: Jilemnice

Rozloha lokality: 80 000m2

Převažující typ vlastnictví: soukromé
Stručná charakteristika:
Průmyslová zóna na jihu města Jilemnice.

Technická infrastruktura:
Vodovod: ANO Kanalizace: NE
Plynovod: ANO El.energie: ANO
CZT: NE Internet: NE
Dopravní dostupnost
Z dálnice: 39 km
Ze silnice I. třídy: 0 km
Od zastávky autobusu: 0,5 km
Od zastávky vlaku: 0,5 km

Předpokládané využití: Průmyslové plochy
Záměry vlastníka:
Výroba a průmysl
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JILEMNICE - OBYTNÉ ÚZEMÍ ZA JINOVOU

Evidenční číslo lokality: 5104-002

Základní údaje:
Obec: Jilemnice
Katastrální území: Hrabačov

Rozloha lokality: 62 494m2

Převažující typ vlastnictví: smíšené
Stručná charakteristika:
Volná plocha se nalézá nedaleko silnice č. II/286 
Krkonošská směrem na východ. Plocha je určena pro 
bydlení.

Technická infrastruktura:
Vodovod: NE Kanalizace: NE
Plynovod: NE El.energie: NE
CZT: NE Internet: NE
Dopravní dostupnost
Z dálnice: 34 km
Ze silnice I. třídy: 0,5 km
Od zastávky autobusu: 0,5 km
Od zastávky vlaku: 2 km

Předpokládané využití: Výstavba rodinných 
domů

Záměry vlastníka:
Plochy pro obytné území, předpokládá se výstavba 
rodinných domů (max. hustota nízkopodlažní zástav-
by 25%).
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JILEMNICE - LYŽAŘSKÝ BĚŽECKÝ AREÁL

Evidenční číslo lokality: 5104-003

Základní údaje:
Obec: Jilemnice
Katastrální území: Jilemnice

Rozloha lokality: 15 000m2

Převažující typ vlastnictví: soukromé
Stručná charakteristika:
Jedná se volnou plochu určenou k rekreaci a volno-
časovým aktivitám. Plocha se nachází v běžeckém 
lyžařské areálu směrem na jihozápad Jilemnice.

Technická infrastruktura:
Vodovod: NE Kanalizace: NE
Plynovod: NE El.energie: NE
CZT: NE Internet: NE
Dopravní dostupnost
Z dálnice: 34 km
Ze silnice I. třídy: 0,2 km
Od zastávky autobusu: 1 km
Od zastávky vlaku: 2 km

Předpokládané využití: Modernizace areálu
Záměry vlastníka:
Plochy pro sport a oddech. Plánována střelnice pro 
biatlon, obnovení dráhy pro kolečkové lyže.
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JILEMNICE - OBYTNÝ SOUBOR BUBEN

Evidenční číslo lokality: 5104-004

Základní údaje:
Obec: Jilemnice
Katastrální území: Jilemnice

Rozloha lokality: 55 000m2

Převažující typ vlastnictví: soukromé
Stručná charakteristika:
Plocha určená pro bydlení nedaleko silnice č. II/286 
(Žižkova) směrem na jihozápad od nemocnice v sou-
sedství bytové zástavby.
Technická infrastruktura:
Vodovod: ANO Kanalizace: ANO
Plynovod: ANO El.energie: ANO
CZT: NE Internet: NE
Dopravní dostupnost
Z dálnice: 34 km
Ze silnice I. třídy: 0,5 km
Od zastávky autobusu: 1 km
Od zastávky vlaku: 3 km
Předpokládané využití: Výstavba rodinných 

domů a obytných 
domů

Záměry vlastníka:
Na lokalitu je vypracována urbanistická studie, která 
navrhuje bytové domy (cca 40 bytů + 400m2 ko-
merčních ploch, 15 řadových domů klasických, 31 
řadových domů ekonomických a 26 samostatných 
rodinných domů.
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HRÁDEK NAD NISOU - ZA OBCHVATEM

Evidenční číslo lokality: 5105-001

Základní údaje:
Obec: Hrádek nad Nisou
Katastrální území: Hrádek nad Nisou

Rozloha lokality: 546 184m2

Převažující typ vlastnictví: smíšené
Stručná charakteristika:
Průmyslová zóna je situována za vnějším dopravním 
obchvatem města (na II/271) na sever od Průmyslové 
zóny Vulkán, poblíž Oldřichova na Hranicích.

Technická infrastruktura:
Vodovod: NE Kanalizace: NE
Plynovod: NE El.energie: NE
CZT: NE Internet: NE
Dopravní dostupnost
Z dálnice: 20 km
Ze silnice I. třídy: 1 km
Od zastávky autobusu: 0,5 km
Od zastávky vlaku: 1 km

Předpokládané využití: Průmyslová výroba
Záměry vlastníka:
Servisní zóna - lehká průmyslová výroba. Realizace 
se předpokládá v menší ploše, max. do 30 ha. Zónu 
bude členit silnice I/35. 
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LIBEREC - PRŮMYSLOVÁ ZÓNA JIH - DOUBÍ

Evidenční číslo lokality: 5105-002

Základní údaje:
Obec: Liberec
Katastrální území: Doubí u Liberce

Rozloha lokality: 1 250 000m2

Převažující typ vlastnictví: soukromé
Stručná charakteristika:
Průmyslová zóna se nachází na jižním okraji silně 
urbanizované oblasti, při významném silničním tahu 
Praha - Německo (R35). Zóna je téměř obsazena.
Technická infrastruktura:
Vodovod: ANO Kanalizace: ANO
Plynovod: ANO El.energie: ANO
CZT: ANO Internet: ANO
Dopravní dostupnost
Z dálnice: 1 km
Ze silnice I. třídy: 1 km
Od zastávky autobusu: 0 km
Od zastávky vlaku: 0,5 km

Předpokládané využití: Průmyslová zóna
Záměry vlastníka:
Výroba stavebních a obráběcích strojů, izolačních 
materiálů, autodoplňků, kuchyňského vybavení, 
spedice, datové a telekomunikační služby, logistika. 
Developerem PZ je společnost Investorsko inženýr-
ská a.s., Liberec.
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OBCHODNÍ A PRŮMYSLOVÁ ZÓNA LIBEREC SEVER

Evidenční číslo lokality: 5105-004

Základní údaje:
Obec: Liberec
Katastrální území: Růžodol I

Rozloha lokality: 670 000m2

Převažující typ vlastnictví: soukromé
Stručná charakteristika:
Průmyslová zóna se nachází na severním okraji 
silně urbanizované oblasti, při významném silničním 
tahu Praha - Německo (R35). Zóna je z větší části již 
obsazena.
Technická infrastruktura:
Vodovod: ANO Kanalizace: ANO
Plynovod: ANO El.energie: ANO
CZT: NE Internet: ANO
Dopravní dostupnost
Z dálnice: 1 km
Ze silnice I. třídy: 1 km
Od zastávky autobusu: 0 km
Od zastávky vlaku: 0,5 km
Předpokládané využití: Obchodní a průmyslo-

vá zóna
Záměry vlastníka:
Obchod, služby, obchodní domy, hypermarkety, pro-
dejní sklady, integrované zařízení pro vědu a výzkum, 
samostatné stavby a areály pro průmyslovou výrobu, 
provozovny drobné/řemeslné výroby a služeb, sklady 
a skladovací plochy.
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OKROUHLÁ

Evidenční číslo lokality: 5106-001

Základní údaje:
Obec: Okrouhlá
Katastrální území: Okrouhlá u Nového 

Boru
Rozloha lokality: 260 000m2

Převažující typ vlastnictví: soukromé
Stručná charakteristika:
Průmyslová zóna Okrouhlá navazuje na Průmyslo-
vou zónu města Nový Bor, kde je vybudován závod 
na výrobu užitkového skla Crystalex. Od této zóny 
je oddělena silnicí I. třídy I/9. Tato tvoří hranici zóny 
na východní straně. Na západě je zóna ohraničena 
silnicí I. třídy č.I/13 a na jihu železniční tratí Nymburk 
- Rumburk.
Technická infrastruktura:
Vodovod: ANO Kanalizace: ANO
Plynovod: ANO El.energie: ANO
CZT: NE Internet: ANO
Dopravní dostupnost
Z dálnice: 50 km
Ze silnice I. třídy: 0 km
Od zastávky autobusu: 0,5 km
Od zastávky vlaku: 1 km
Předpokládané využití: Průmyslová zóna
Záměry vlastníka:
Lehká průmyslová výroba. Využití zóny je ve fázi plá-
nování, zatím se nevyvíjí. Plocha je ve schváleném 
ÚP obce (2007). 
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NOVÝ BOR - ZA CRYSTALEXEM

Evidenční číslo lokality: 5106-002

Základní údaje:
Obec: Nový Bor
Katastrální území: Nový Bor

Rozloha lokality: 210 000m2

Převažující typ vlastnictví: smíšené
Stručná charakteristika:
Průmyslová zóna se nachází na západním okraji 
města, za areálem sklářského komplexu Crystalex, 
z jihu je ohraničena tratí, západní částí přiléhá k ob-
chvatu Nového Boru - silnice I/9.

Technická infrastruktura:
Vodovod: NE Kanalizace: NE
Plynovod: ANO El.energie: ANO
CZT: NE Internet: ANO
Dopravní dostupnost
Z dálnice: 50 km
Ze silnice I. třídy: 0km
Od zastávky autobusu: 0,5 km
Od zastávky vlaku: 0,5 km

Předpokládané využití: Průmyslová zóna
Záměry vlastníka:
Lehká průmyslová výroba. Zóna je ve fázi předprojek-
tové přípravy. V současné době probíhá vyjednávání 
s majiteli pozemků.
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CVIKOV 1 A 2

Evidenční číslo lokality: 5106-003

Základní údaje:
Obec: Cvikov
Katastrální území: Cvikov

Rozloha lokality: 52 484m2

Převažující typ vlastnictví: smíšené
Stručná charakteristika:
Průmyslová zóna na okraji Cvikova směrem na Svor.

Technická infrastruktura:
Vodovod: ANO Kanalizace: ANO
Plynovod: ANO El.energie: ANO
CZT: NE Internet: ANO
Dopravní dostupnost
Z dálnice: 50 km
Ze silnice I. třídy: 1 km
Od zastávky autobusu: 0 km
Od zastávky vlaku: 2 km

Předpokládané využití: Zastavění

Záměry vlastníka:
Výrobní haly, výstavba rodinných domů
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SEMILY - LETNÁ

Evidenční číslo lokality: 5107-001

Základní údaje:
Obec: Semily
Katastrální území: Semily

Rozloha lokality: 19 095m2

Převažující typ vlastnictví: veřejné
Stručná charakteristika:
Nabízená lokalita se nachází v okrajové části města 
při výjezdu ze Semil na Železný Brod. 

Technická infrastruktura:
Vodovod: ANO Kanalizace: ANO
Plynovod: ANO El.energie: ANO
CZT: NE Internet: ANO
Dopravní dostupnost
Z dálnice: 18 km
Ze silnice I. třídy: 9 km
Od zastávky autobusu: 0 km
Od zastávky vlaku: 1 km

Předpokládané využití: Průmyslová zóna
Záměry vlastníka:
V platném územním plánu je tato lokalita určená jako 
plocha vyčleněná pro provozy. Podmínkou výstavby 
je vybudování nového napojení na silnici II/292, tak 
aby doprava nezasahovala do sousední obytné zóny.
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SMRŽOVKA

Evidenční číslo lokality: 5108-001

Základní údaje:
Obec: Smržovka
Katastrální území: Smržovka

Rozloha lokality: 25 000m2

Převažující typ vlastnictví: veřejné
Stručná charakteristika:
Lokalita se nalézá na okraji Smržovky směrem na 
Novou Ves nad Nisou, na křižovatce silnic Jana Šver-
my a ul. Jablonecká.
Technická infrastruktura:
Vodovod: ANO Kanalizace: NE
Plynovod: NE El.energie: ANO
CZT: NE Internet: NE
Dopravní dostupnost
Z dálnice: 15 km
Ze silnice I. třídy: 0 km
Od zastávky autobusu: 0 km
Od zastávky vlaku: 1,5 km

Předpokládané využití: Průmyslová zóna

Záměry vlastníka:
Plocha vyčleněna pro výrobu, sklady a technické zaří-
zení.
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OBCHODNĚ - PRŮMYSLOVÝ AREÁL VESECKO

Evidenční číslo lokality: 5109-001

Základní údaje:
Obec: Turnov
Katastrální území: Daliměřice

Rozloha lokality: 270 000m2

Převažující typ vlastnictví: smíšené
Stručná charakteristika:
Průmyslová zóna se nachází severovýchodně od 
města (Vesecko) při komunikaci E65.

Technická infrastruktura:
Vodovod: ANO Kanalizace: ANO
Plynovod: ANO El.energie: ANO
CZT: NE Internet: ANO
Dopravní dostupnost
Z dálnice: 1 km
Ze silnice I. třídy: 0 km
Od zastávky autobusu: 0 km
Od zastávky vlaku: 2 km

Předpokládané využití: Průmyslová zóna
Záměry vlastníka:
Obchodně průmyslová zóna
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5. GREENFIELDS - DOTAČNÍ TITULY 

Obecně lze konstatovat, že dotační prostředky z EU nejsou přímo na tzv. greenfi elds alokovány. Podpora je 
upřednostňována logicky zejména na tzv. brownfi elds z důvodu jejich obtížného a nákladného využití pro poten-
ciální investory (ekologické zatížení, složité majetkové vztahy, nákladná rekonstrukce apod.).
Nicméně při splnění adekvátních podmínek lze čerpat dotační prostředky i na tzv. greenfi elds, resp. na pořízení 
či přípravu pozemku pro výstavbu a samotnou výstavbu nového objektu.
V současné době je relevantní programové období EU pro léta 2007 až 2013. V ČR je v tomto období využíváno 
celkem 26 operačních programů, přičemž na území Libereckého kraje jich lze využít celkem 14. Z tohoto počtu 
přichází k podpoře greenfi elds nejvíce v úvahu zejména Operační program Podnikání a investice a Regionální 
operační program NUTSII Severovýchod. Za zmínku stojí i další velice specifi cké programy, v rámci kterých lze 
čerpat fi nance na pořízení/úpravy pozemků a stavební práce, příkladem je Operační program Výzkum a vývoj pro 
inovace, částečně operační program Životní prostředí a vybrané programy Evropské územní spolupráce. Dalším 
nástrojem pro získání podpory poskytované EU je Program rozvoje venkova na období 2007 - 2013, který lze za 
jistých podmínek také částečně využít k podpoře greenfi elds.
Vzhledem k tomu, že se blíží konec tohoto programového období je zřejmé, že dochází k postupnému vyčerpává-
ní alokovaných dotačních prostředků. Přestože je tedy níže uveden výčet příkladů dotačních zdrojů pro realizaci 
tzv. greefi elds, je nezbytné informovat se u příslušného poskytovatele dotace o aktuálnosti stavu dostupných 
prostředků a vyhlašovaných výzev. Dále je nezbytné seznámit se s bližšími podmínkami pro získání dotace, které 
jsou pro každý z programů odlišné (zejména je třeba identifi kovat seznam možných příjemců dotace, podrobnější 
předmět podpory, způsobilost výdajů, specifi ka a omezení apod.). 

OPERAČNÍ PROGRAM PRŮMYSL A INOVACE

Program Potenciál
Předmět podpory: Vznik nebo rozšíření vývojového centra (oddělení) zaměřeného na výzkum, vývoj a inovaci 
výrobků nebo technologií, pokud existuje předpoklad jejich využití ve výrobě. Mezi způsobilé výdaje tohoto pro-
gramu náleží mj. pořízení pozemků (do 10% způsobilých investičních výdajů).

Program Inovace
Předmět podpory:  Inovace produktu - zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb, ino-
vace procesu - zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb, organizační inovace - zavedení nových 
metod organizace fi remních procesů a spolupráce s fi rmami a veřejnými institucemi a marketingová inovace 
- zavedení nových prodejních kanálů. Mezi způsobilé výdaje tohoto programu náleží mj. výdaje na novostavby, 
inženýrskou činnost ve výstavbě aj.

Program Prosperita
Předmět podpory: Zakládání a další rozvoj vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů a center pro 
transfer technologií, podpora sítí business angels. Mezi způsobilé výdaje tohoto programu náleží mj. nákup po-
zemků (max. do výše 10% celkových skutečných způsobilých investičních výdajů), úpravy pozemků, novostavby.

Program Školící střediska
Předmět podpory:  Záměrem programu je podpořit subjekty, které usilují o vytvoření kvalitního zázemí pro vzdělá-
vání. Podmínkou však je, aby se ve školicím středisku vzdělávali především zaměstnance podniků, které působí 
ve vymezených oborech. Mezi způsobilé výdaje tohoto programu náleží mj. nákup pozemků (do 10 % z celkových 
skutečných způsobilých výdajů), úpravy pozemků, novostavby aj.

Program Nemovitosti
Předmět podpory: Umožňuje získat fi nanční podporu na přípravu podnikatelských zón, rekonstrukci staveb a 
částečně i na výstavbu nájemních objektů v sektoru zpracovatelského průmyslu (CZ-NACE 10-33), dále také 
strategických služeb a technologických center. Mezi způsobilé výdaje tohoto programu náleží mj. nákup pozemků 
(pořízení pozemku max. 10% rozpočtu způsobilých výdajů projektu), úprava pozemků, novostavby aj.
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REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTSII SEVEROVÝCHOD

Prioritní osa 2 Rozvoj městských a venkovských oblastí
Předmět podpory: Snížení územních rozdílů mezi městskými a venkovskými oblastmi regionu Severovýchod, a 
to zejména v oblasti kvality života, lidských zdrojů, občanské infrastruktury a trvale udržitelného rozvoje. Mezi 
způsobilé výdaje tohoto programu náleží mj. nákup staveb, nákup pozemků (max. 10% CZV), stavební práce.

Prioritní osa 3 Cestovní ruch
Předmět podpory: Rozvoj infrastruktury a služeb pro cestovní ruch s dopadem na vytváření zaměstnanosti. Mezi 
způsobilé výdaje tohoto programu náleží mj. nákup pozemků a staveb (max. 10% CZV), stavební práce.

Prioritní osa 4 Rozvoj podnikatelského prostředí
Předmět podpory: Investice do napojení stávajících i nových průmyslových zón a ploch o rozloze nepřevyšující 5 
ha na páteřní komunikace a na technickou infrastrukturu. Jedná se o vybudování nebo rekonstrukci silničních ko-
munikací, obchvatů a parkovacích ploch nebo rekonstrukci páteřní kanalizace a vodovodu, plynovodní a elektro 
přípojky, regulační stanice, trafostanice ad.

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

III.1.1 Diverzifi kace činností nezemědělské povahy
Předmět podpory: Opatření je zaměřeno na výstavbu, modernizaci, nákup budov, strojů, technologie a zařízení 
sloužící k diverzifi kaci činnosti zemědělských podnikatelů směrem k nezemědělským činnostem včetně výstavby 
decentralizovaných zařízení pro využití obnovitelných zdrojů paliv a energie (bioplynové stanice, kotelny na bio-
masu, zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv). Mezi způsobilé výdaje tohoto programu náleží mj.  nová výstav-
ba, rekonstrukce, modernizace či přestavba provozovny určené pro nezemědělskou činnost, technická zařízení 
staveb aj.

III.1.2 Podpora zakládání podniků jejich rozvoje
Předmět podpory: Oblastí podpory je drobná výroba, řemesla a služby pro hospodářství a obyvatelstvo. Dále je 
podpora zaměřena na výstavbu decentralizovaných zařízení pro zpracování a využití obnovitelných zdrojů ener-
gie s cílem energetické soběstačnosti venkova a naplnění závazků ČR k dosažení 8 % energie z obnovitelných 
zdrojů. Mezi způsobilé výdaje tohoto programu náleží mj. nová výstavba, rekonstrukce, modernizace či přestavba 
provozovny určené pro nezemědělskou činnost, technická zařízení staveb aj.

III.1.3 Podpora cestovního ruchu
Podpora je určena na vybudování ubytovacích zařízení včetně stravování, sportovních zařízení, půjčoven spor-
tovních potřeb a další turistické infrastruktury v obcích do 2000 obyvatel. Mezi způsobilé výdaje tohoto programu 
náleží mj. nákup pozemků (do 10% CZV), stavební práce aj.

III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby
Předmět podpory: Opatřením jsou podporovány investice do základní vodohospodářské infrastruktury obcí a 
ostatní technické infrastruktury. Dále je podporováno budování a obnova místních komunikací, zlepšení vzhledu 
obcí, zlepšení občanské vybavenosti a pořizování územních plánů. Jedná se např. o stavební novou výstavbu 
budov, ploch, včetně rozvodů, vytápění a sociálního zařízení k zajištění občanského vybavení a služeb v oblasti: 
školství, v oblasti sociálních služeb (domovy pro seniory), péče o děti (předškolní a mimoškolní péče) včetně 
doprovodných stravovacích zařízení, v oblasti základní obchodní infrastruktury, kultury, zdravotnictví, v oblasti 
sportovních a volnočasových aktivit, tělovýchovy a integrovaných informačních a školících center s využíváním 
ICT, novou výstavba budov, ploch občanské vybavenosti pro veřejnou správu a budov hasičských zbrojnic včetně 
rozvodů, vytápění a sociálního zařízení aj. Mezi způsobilé výdaje tohoto programu náleží mj. nákup pozemků a 
staveb (do 10% CZV), stavební práce (novostavby) aj.
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III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
Podporovány jsou investice spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím kulturního dědictví, 
jako například kulturních památek, památkově významných území, kulturních prvků vesnic a venkovské krajiny, 
včetně historických parků, historických zahrad a alejí. Dále je podporováno budování nových stálých výstavních 
expozic a muzeí s vazbou na místní historii, zajímavosti, kulturní a umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu. 
Mezi způsobilé výdaje tohoto programu náleží mj. nákup pozemků a staveb (do 10% CZV), stavební práce (aj.

Bližší informace o zmíněných programech a dalších dotačních příležitostí, 
viz. http://www.strukturalni-fondy.cz/.
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6. INTERNETOVÁ APLIKACE

Nový nástroj k vyhledávání lokalit typu greenfi elds

V roce 2008 byla vytvořena internetová aplikace „Databáze greenfi elds Libereckého kraje“, která by měla ulehčit 
potenciálním investorům najít za pomoci internetu vhodné lokality odpovídající přímo jejich zadaným požadav-
kům. V databázi je nyní možné vyhledávat dle různých kritérií – do vyhledávače lze zadat např. požadované 
umístění lokality (obec, ORP, okres), požadovanou rozlohu, požadovaný typ vlastnictví, dopravní dostupnost atd.

Internetovou aplikaci naleznete na adrese: http://www.kraj-lbc.cz/greenfi elds.

Internetová aplikace „Databáze greenfi lds Libereckého kraje“ je provázána s mapovým serverem Libereckého 
kraje, což umožňuje zobrazit vybranou lokalitu v mapě a nabízí další zdroj informací o lokalitě.

Aktualizace lokalit typu greenfi elds v Libereckém kraji

Počet volných rozvojových ploch - greenfi leds se v regionu příliš nemění. Největší změny nastavají vždy s aktu-
alizací územních plánů obcí a měst v regionu Z tohoto důvodu se aktualizace greenfi elds provádí jednou za rok. 
Smyslem dalšího mapování je přiblížit informace o volných plochách potencionálním investorům, samozřejmě v 
případě zájmu o danou lokalitu je nutné jednat vždy s jejím majitelem. Z tohoto důvodu máme zájem zjistit i další 
údaje o zmapovaných lokalitách, zda existuje např. zájem majitele o prodej, pronájem či existuje vlastní záměr. 

Liberecký kraj prostřednictvím ARR – Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. nabízí konzultace na téma „Vhod-
né fi nanční zdroje EU“.



30

7. KONTAKTNÍ ÚDAJE

Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

U Jezu 642/2a
461 80 Liberec 2

Telefon: +420 485 226 111
Fax: +420 485 226 444
Web: www.kraj-lbc.cz

Kontaktní osoba:
Ing. Petra Vrzáčková

Telefon: +420 485 226 578
E-mail: petra.vrzackova@kraj-lbc.cz

SPRÁVA A AKTUALIZACE DATABÁZE BROWNFIELDS

ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.
Tř. 1.Máje 97/25
460 01  Liberec

Telefon: +420 488 577 070
Fax: +420 488 577 071
Web: www.arr-nisa.cz

Kontaktní osoba:
Marek Pšenička

E-mail: m.psenicka@arr-nisa.cz

Mapový podklad © Český úřad zeměměřičský a katastrální, GIS Libereckého kraje




