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

Program Nemovitosti
Výzva IV – cestovní ruch
dotace na rekonstrukce a přeměnu brownfieldů na moderní podnikatelské objekty

Základní informace
Co je hlavním cílem?

Způsobilé výdaje:

•• Rozvoj cestovního ruchu a služeb ve vybraných
57 obcích v ČR.
Podporované činnosti:
•• Revitalizace nevyužívaných zchátralých
nemovitostí.

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

•• Rekonstrukce či demolice zastaralých objektů
a infrastruktury.

•• Náklady na zavedení nových a rekonstrukci
stávajících inženýrských sítí.

•• Výstavba nových objektů.

•• Nákup nových technologií.

•• Technologické vybavení objektů nezbytné
pro plně funkční provoz.

•• Pořízení hardware na provoz budovy atp.
2. Dlouhodobý nehmotný majetek

Cílová skupina	Malé a střední
podniky
Forma podpory

Dotace

Výše podpory

1 – 100 mil. Kč

Zahájení příjmu žádostí

16. 9. 2019

Ukončení příjmu žádostí 31. 3. 2020*
Alokace
* kolová výzva

600 mil. Kč

•• Výdaje na služby expertů.
•• Náklady na projektovou a inženýrskou činnost.
žadatel = uživatel = vlastník
jedno místo realizace = jeden projekt
30 % způsobilých výdajů lze
použít na technologické vybavení
nezbytné pro plně funkční provoz
objektu cestovního ruchu

malý podnik

45 %

Míra
podpory

střední podnik

35 %

Podpora vybraným obcím

Ústí
nad Labem

Liberec
Hradec
Králové

Karlovy Vary

Ostrava

Podporované obce
České
Budějovice

Brno

Hlavní podmínky projektu:

1/
2/
3/
4/

Způsobilé výdaje investované do rekonstrukce objektu musí přesáhnout cenu
obvyklou původního objektu.
Velikost podlahové plochy musí
po realizaci projektu dosahovat
minimálně 250 m2 .
Výše způsobilých výdajů projektu
je navázána na min. počet nově
přijatých zaměstnanců (1 nové
pracovní místo = max. 10 mil. Kč
způsobilých výdajů projektu).
Doba udržitelnosti projektu je stanovena
na 5 let od doby překliku projektu
do centrálního stavu „projekt finančně
ukončen ze strany Řídicího orgánu“.

Místem realizace musí být jedno nebo
více katastrálních území spadajících
pod 57 obcí vymezených
Přílohou č. 8 Výzvy.

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

