Pomáháme financovat váš rozvoj a inovace
prostřednictvím Operačního programu
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Program Nemovitosti
OP PIK 2014–2020
dotace na rekonstrukce a přeměnu brownfieldů na moderní podnikatelské objekty

Základní informace
Způsobilé výdaje:

Podporované činnosti:
•• Revitalizace nevyužívaných zchátralých
nemovitostí.
•• Rekonstrukce či demolice zastaralých objektů
a infrastruktury.
•• Výstavba nových objektů.

1. Dlouhodobý hmotný majetek
•• Výdaje na úpravu pozemků a výstavbu
zpevněných ploch.
•• Náklady na modernizaci a rekonstrukci objektů.
•• Náklady na odstranění staveb.

Cílová skupina	Malé a střední
podniky
Forma podpory

Dotace

Míra podpory

45 % malý podnik
35 % střední podnik

•• Náklady na zavedení nových a rekonstrukci
stávajících inženýrských sítí.
•• Nákup nových technologií (nezbytných 		
pro provoz budov).
•• Pořízení hardware na provoz budovy atp.

2. Dlouhodobý nehmotný majetek
•• Výdaje na služby expertů.

Čtyři roky
programu
v číslech

270

•• Náklady na projektovou a inženýrskou činnost.

projektů
Schválené projekty

144

projektů

1,7

mld. Kč

žadatel = uživatel = vlastník
jedno místo realizace = jeden projekt

Ukončené projekty

Proplacené prostředky

Připravované výzvy v programu Nemovitosti

1/ Výzva IV

Nemovitosti pro rozvoj cestovního ruchu
ve vybraných obcích ČR
•• Rozvoj cestovního ruchu a služeb.

Ústí
nad Labem

Liberec
Hradec
Králové

Karlovy Vary

Ostrava

•• Předpokládaná alokace 0,6 mld. Kč.
•• Maximální dotace na projekt 50 mil. Kč.
České
Budějovice

•• Plánovaný termín vyhlášení výzvy 3. 7. 2019.

Brno

•• Až 30 % ZV lze použít na technologie nezbytné
pro funkční provoz objektu.
vybrané obce

•• Kolový příjem žádostí.

2/ Výzva V

ULK

Nemovitosti v uhelných regionech

KVK

•• Rozvoj výrobních kapacit.
MSK

•• Předpokládaná alokace 1,4 mld. Kč.
•• Maximální dotace na projekt 70 mil. Kč.
•• Plánovaný termín vyhlášení výzvy 3. 7. 2019.
•• Širší okruh podporovaných CZ-NACE.
•• Kontinuální příjem žádostí.

vybrané regiony

Regionální kanceláře

Ústí
nad Labem

www.agentura-api.org
www.mpo.cz

Liberec
Hradec
Králové

Karlovy Vary
Praha

Pardubice
Ostrava

Plzeň

Olomouc

České
Budějovice

Zelená linka
+420 800 800 777

Jihlava
Brno

Zlín

programy@agentura-api.org

Praha a Středočeský kraj
praha@agentura-api.org

Liberecký kraj
liberec@agentura-api.org

Ústecký kraj
ustinadlabem@agentura-api.org

Jihočeský kraj
ceskebudejovice@agentura-api.org

Moravskoslezský kraj
ostrava@agentura-api.org

Kraj Vysočina
jihlava@agentura-api.org

Jihomoravský kraj
brno@agentura-api.org

Olomoucký kraj
olomouc@agentura-api.org

Zlínský kraj
zlin@agentura-api.org

Karlovarský kraj
karlovyvary@agentura-api.org

Pardubický kraj
pardubice@agentura-api.org

Královéhradecký kraj
hradeckralove@agentura-api.org

Plzeňský kraj
plzen@agentura-api.org

