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DOTAČNÍ PROGRAMY MPO                  
PRO OBCE A KRAJE
Smart Parks for the Future
AKTUALIZACE PROGRAMU

Regenerace a podnikatelské využití brownfileds
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Program
SMART PARKS for the FUTURE

Program je v platnosti (schválen MF)

Ukončení realizace programu do roku 2026

Výzva průběžná

Celková alokace 2,6 mld Kč
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Program
SMART PARKS for the FUTURE

Tři pilíře programu

Podpora smart opatření ve stávajících průmyslových zónách

Podpora lokalit brownfields

Podpora nových podnikatelských parků
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SMART PARKS for the FUTURE

Podpora smart opatření

Podpora vysokokapacitního internetu:  optická vlákna 
(redundance), 5G

Modrozelená infrastruktura (zadržování vody v krajině)

Smart dopravní opatření

Pro stávající podnikatelské areály, které patří obci, kraji
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SMART PARKS for the FUTURE

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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SMART PARKS for the FUTURE

Podpora nových podnikatelských parků
Jedná se o výstavbu „na zelené louce“
Pouze v hospodářsky a sociálně ohrožených územích dle 
Strategie region. rozvoje 2021+
Maximální velikost 20 ha
V případě většího území prokázat regionální přínos
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Smartparks for the Future

Základní parametry programu

Příjemci: obce, kraje

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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Smartparks for the Future

Výše dotace:

kategorie A: sídla do 25 000 obyvatel do výše 70 % způsobilých 
výdajů;

kategorie B: sídla od 25 000 do 60 000 obyvatel do výše 60 % 
způsobilých výdajů;

kategorie C: sídla nad 60 000 obyvatel do výše 50 % způsobilých 
výdajů;

kategorie D: kraje do výše 30 % způsobilých výdajů.
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Regenerace a podnikatel. využití brownfieldů

Pravidla zůstávají z 2/2019

Výzva č. 4: únor - 30. září 2020

Alokace 260 mil. Kč

Strukturálně postižené kraje a hospodářsky problémové regiony

Příjemci obce, kraje
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Aktualizace programu Regenerace BF

rozšíření na celou ČR

postižené regiony budou bodově zvýhodněny

Podpora smíšených BF, tedy i nepodnikatelských (od 20% ploch 
pro podnikání)

maximální velikost projektu uvedena nebude, v případě 
převýšení 20 ha musí být doložena regionální přínos a hodnocení 
dopadů dle metodiky MPO
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Aktualizace programu Regenerace BF

dva podprogramy 

Samostatný podprogram demolice

Podprogram rekonstrukce budov a regenerace ploch



Jan Hana

Aktualizace programu Regenerace BF

Samostatný podprogram demolice
podmínky končí při kolaudaci nemovitostí koncového 
uživatele/prodej vyčištěného pozemku koncovému uživateli
nepodporuje se výstavba sítí a dopravní infrastruktury, pouze 
demolice

Podprogram rekonstrukce budov a regenerace ploch
Rekonstrukce budov
Regenerace ploch
Podpora výstavby inženýrské infrastruktury
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Aktualizace programu Regenerace BF

Nastavení administrace
Předběžná žádost – motivační účinek
Žádost o zařazení projektu do programu

platný UPN/UR/SP
Registrace

EDS formuláře
Rozhodnutí po poskytnutí dotace

SP, smlouva se zhotovitelem, vlastnictví nemovitostí, jejich 
zajištění
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Aktualizace programu Regenerace BF

způsobilé výdaje

investiční a neinvestiční (opravy a demolice) související 
s projektem

lze proplácet ekologické zátěže maximálně v I. kategorii dle 
metodiky MŽP 
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Aktualizace programu Regenerace BF

Koncoví uživatelé:

rozšíření CZ NACE na veškeré druhy podnikání

zpracovatelský průmysl, technologická centra, strategické 
služby, datová centra, další obory podnikání (restaurace, 
autoservis, kadeřník, kanceláře, hotely, lékaři atd.)
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Aktualizace programu Regenerace BF

Výpočet zisku - Pravidla Evropské komise GBER Obecné nařízení o 
blokových výjimkách

Postup dle GBER článek 56 ex post

Výše podpory nesmí přesáhnout výši rozdílu mezi způsobilými 
náklady a provozním ziskem z investice.

Od provozních nákladů se odečte provozní zisk (exs ante nebo 
claw back mechanizmem)
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Děkuji za pozornost


