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hlavní aktivity RRAJM

• rozvoj měst a obcí JMK – formulace a zacílení záměru –
životní prostředí, cestovní ruch, školství, doprava,  

• podpora zavádění chytrých řešení v Jihomoravském kraji 
(SMART region)

• mezinárodní spolupráce – přeshraniční informační servis –
administrace Fondu malých projektů CZ-AT

• odborný servis zahraničním a domácím investorům, podpora 
rozvoje podnikatelských nemovitostí

• podpora regenerace nevyužívaných areálů a objektů -
brownfieldů



3

RRAJM v podpoře regenerace BF 2018 - 2019

• vytváření širšího povědomí o tématu regenerace BF

• poradenství k záměrům regenerace BF - vyhledávání 
vhodných finančních zdrojů

• mapování a evidence BF – aktualizace 3Q 2018 

• analytické výstupy – 4Q 2018

• marketing lokalit – propagace BF na Expo Real 2018 

• spolupráce na přípravě strategických dokumentů 

(Národní strategie regenerace 2024)

• Prioritizace podnikatelských investic v JMK

• účast na zahraničních projektech (BhENEFIT Interreg Central)
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publikace
Případové studie regenerace brownfieldů

2006 - 2018 http://www.rrajm.cz/publikace

prezentováno 59 úspěšných projektů – 27 z JMK 

http://www.rrajm.cz/publikace
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EXPO REAL – Mnichov 8.-10.10.2018



BhENEFIT: Nemovité dědictví a integrované nástroje pro 
udržitelné řízení historických urbanizovaných oblastí –
regenerace MPR Mikulov

IURS – Institute for Sustainable Development of Settlements

Zdroj: MÚ Mikulov
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poradenství

2007 – 2018: konzultace k 150 BF projektům 
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www.brownfieldy-jmk.cz
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evidence brownfieldů v Jihomoravském kraji

• tvorba webového portálu

• nabídka vybraných lokalit 

• analytické výstupy

evidence: 2010 – 2018 (stav k 1. 1. 2019)

počet zařazených lokalit: 391

rozloha BF: 954 ha

+

=
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dle původního využití: 391 lokalit (954 ha)

ha počet

struktura brownfieldů k 1. 1. 2019
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dle vlastnické struktury: 391 lokalit (954 ha)

ha počet

struktura brownfieldů k 1. 1. 2019
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dle velikostní kategorie: 391 (954 ha)

struktura brownfieldů k 1. 1. 2019
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bariéry regenerace brownfieldů
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podle zamýšleného využití (mil. Kč)

2 160

629

575

173

125

113

67

49

34

3 924

využití dotací pro regeneraci BF (2007 - 2018)
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finanční podpora regenerace brownfieldů v JMK 
v letech 2007-18
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o podpora zachování kulturního dědictví prostřednictvím materiální 
obnovy a jeho následným smysluplným využitím

o Způsobilé výdaje: stavební úpravy památek - provádění konzervační 
obnovy, restituci starších stavů, korektivní obnově, udržovacích a 
stabilizačních opravách a restaurování, prezentace a zpřístupnění 
široké veřejnosti a využívání vhodnou formou

o Příjemce dotace: právnické osoby z ČR - vlastníci a provozovatelé 
kulturních památek v evidenci MK ČR

o Max. míra dotace : veřejné subjekty (NNO, církevní organizace 10%, 

soukromé subjekty 40%, 0,2 – 1,5 mil. EUR)

o Předpokládaná výzva: 2Q – 3Q 2019 

https://www.eeagrants.cz/cs/programy/kultura/zakladni-informace

Finanční mechanismy EHP a Norska - Program 
„Kultura“, výzva „Revitalizace movitého a 
nemovitého kulturního dědictví"
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o dotace jsou poskytovány v souladu s dokumentací programu Podpor 
bydlení 2016 – 2020, v roce 2019 vyhlášeny DT1 Pečovatelský byt, 
DT3 Komunitní dům seniorů

o Podporované akce: novostavba bytového domu, stavební úpravy, 
objektů, které nejsou způsobilé k bydlení – byty slouží pro sociální 
bydlení osob se ztížený přístupem k bydlení v důsledku jejich 
nepříznivé sociální situace – věk, zdravotní stav

o Příjemce dotace: právnické osoby včetně obcí a NNO

o Max. míra dotace : de minimis SGEI (500 tis. EUR), max. 600 tis. Kč na 
byt; alokace 350 mil. Kč

o Předpokládaná výzva: listopad 2019 – únor 2020 

https://mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-bydleni/Program-Podpora-bydleni-
pro-rok-2019

MMR – Podpora bydlení  - Podprogram 
Podporované byty
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MMR - Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách

o příprava území pro plnohodnotné využití v rozvoji obce - demolice a 
následná revitalizace prostoru (budovy po bydlení)

o příjemci jsou obce ve správních obvodech ORP se SVL – tj. Blansko, 
Brno, Břeclav, Bučovice, Hodonín, Zastávka, Tišnov, Veselí nad 
Moravou, Ivanovice na Hané, Vyškov, Znojmo, Židlochovice 

o 11/2018-02/2019 max. 80 % způsobilých výdajů, 0,3 – 10 mil. Kč

MK ČR - Havarijní program na záchranu nemovitých kulturních památek

o cílem je statické a celkové stavební zajištění včetně restaurátorských 
prací, opravy krovů a střech (zámek, hrad, kostel, lidová architektura..)

o příjemci jsou vlastníci nemovitých KP, alespoň  40 % spoluúčast, max. 
výdaje 2 mil. Kč 

o prosinec 2019 – leden 2020

další programy na podporu regenerace
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Program rozvoje venkova MZE

o 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

o Způsobilé výdaje: výstavba, modernizace a rekonstrukce budov 
(včetně bouracích prací), pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro 
zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení 
výrobků; investice související s uváděním vlastních produktů na trh 
(výstavba a rekonstrukce prodejen, vybavení prodejen apod.) 

o Příjemce dotace: zemědělský podnikatel, výrobce potravin 

o Max. míra dotace : 40 % způsobilých výdajů (dle velikosti podniku) do 
30 mil. Kč na projekt.

o Předpokládaná výzva: 8. 10. – 29. 10. 2019

o https://www.szif.cz/cs/prv2014-harmonogram

další programy na podporu regenerace
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Program rozvoje venkova MZE

o 6.4.1 Investice do nezemědělských činností 

6.4.2 Podpora agroturistiky (využití venkovských BF)

o Způsobilé výdaje: přestavba, rekonstrukce, úprava povrchů, zázemí, 
nákup nemovitosti, pořízení strojů pro nezemědělskou činnost (dle CZ-
NACE) nebo pro malokapacitní ubytovací, rekreační, stravovací a 
sportovní zařízení

o Příjemce dotace: zemědělský podnikatel (min. 30 % příjmů ze zeměd.)

o Max. míra dotace : 25 - 45 % způsobilých výdajů (dle velikosti podniku) 
10 mil. Kč na projekt.

o Předpokládaná výzva: 8. 10.  – 29. 10. 2019 

http://www.szif.cz/cs/prv2014-harmonogram

další programy na podporu regenerace
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Děkuji za pozornost

Mgr. Jan Hladík

jan.hladik@rrajm.cz

+420 723 422 036

mailto:jan.hladik@rrajm.cz

