
 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM OPPIK NEMOVITOSTI 

 

Cílem programu je usnadňovat malým a středním podnikatelům modernizaci zastaralých, prostorově 
a technicky nevyhovujících, budov pro provádění podporovaných ekonomických činností. 

 

Alokace výzvy: 2,5 mld. Kč 
Příjem žádostí: od 08/2020 (předběžný termín) 
Výše dotace v %: 45 / 35 % (malý / střední podnik) 
Výše dotace v Kč: 1 – 50 mil. Kč 
Doba realizace: bude upřesněno 
 
Podporované aktivity: 

• Modernizace výrobních provozů a rekonstrukce stávající zastaralé infrastruktury 
a rekonstrukce objektů typu brownfield a jejich přeměna na moderní podnikatelské objekty, lze 
podpořit investice do stavebních úprav včetně demolice původních staveb. 

A. Projekt rekonstrukce objektu 
B. Projekt revitalizace plochy pro vlastní podnikání 

 
Způsobilé výdaje: 

• Náklady na úpravu pozemků. 
• Náklady na rekonstrukci či modernizaci stavby, inženýrské sítě, komunikace. 
• Vybrané neinvestiční náklady – např. studie, projektová a inženýrská činnost.  

 
Cílová skupina: 
Podnikatelský subjekt z kategorie malý a střední podnik (do 250 zaměstnanců), který prokáže 
vlastnická nebo jiná (smlouva o budoucí smlouvě kupní) práva k nemovitosti a zároveň je jejím 
uživatelem. 
Odvětvové vymezení činnosti podniku je podporované v rámci programu (dle CZ-NACE). 
 
Podmínky programu:  

• Projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy. 
• Žadatel musí mít ke dni podání projektové žádosti uzavřena min. 2 účetní období. 
• Hodnotí se finanční zdraví - rating nesmí být nižší než 5 bodů. 
• U projektů s celkovými výdaji nad 5 mil. Kč se zpracovává finanční analýza projektu. U 

projektů s rozpočtem nad 100 mil. Kč se provádí celková ekonomická analýza. 
• Příjemce dotace je povinen zachovat investici po dobu nejméně 5 let od data ukončení 

projektu, tj. nesmí být tato investice prodána nebo zcizena po výše uvedenou dobu. 
• Příjemce dotace musí po celou dobu realizace projektu a po dobu 5 let od data ukončení 

realizace projektu používat majetek pořízený s účastí dotace, který má ve svém vlastnictví k 
podporovaným ekonomickým činnostem. 

Důležité pojmy: 
Nemovitost k rekonstrukci – nemovitost, která není dostatečně efektivně využívaná. Ze stavebního 
hlediska zanedbaná a zastaralá, nelze ji efektivně plnohodnotně využívat, aniž by proběhl proces její 
regenerace či modernizace za účelem rozšíření výroby či navýšení výrobních kapacit. 

Brownfield – nemovitost, která není využívaná, je zanedbaná a případně i kontaminovaná, nelze ji 
efektivně využívat, aniž by proběhl proces její celkové regenerace, a vzniká jako pozůstatek 
průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské či jiné aktivity. 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

Podmínky projektu Rekonstrukce objektu (A): 

• Velikost podlahové plochy podnikatelského objektu, musí po realizaci projektu dosahovat 
minimálně 500 m2. 

• Maximální výše dotace na jednotku pokud je průměrná světlá výška místností objektu nad 6 m 
je 1 500 Kč/m3, pokud je tato výška pod 6 m, dotace je 3 000 Kč/m3. 

• Nemovitost musí být registrována v Národní databázi brownfields. 
• Pokud je na základě znaleckých posudků a odborných odhadů prokázáno, že náklady na 

odstranění stávajícího objektu a výstavbu nového jsou v součtu nižší, než náklady na jeho 
rekonstrukci, je možné získat podporu na odstranění stávajícího a výstavbu nového objektu. 

• Do způsobilých výdajů je možno zařadit náklady na navýšení původní podlahové plochy 
a kubatury o maximálně 100 % původního stavu objektu. 

• Způsobilé výdaje vynaložené na rekonstrukci staveb musí být vyšší než výdaje na jejich 
pořízení. Musí se jednat o technické zhodnocení stavby, nikoli pouhou opravu objektu. 

Způsobilé výdaje projektu Rekonstrukce objektu: 

• Úpravy pozemků. 
• Odstranění nevyužitých staveb. 
• Inženýrské sítě a účelové komunikace. 
• Projektová dokumentace stavby a inženýrská činnost ve výstavbě. 
• Rekonstrukce / modernizace staveb. 
• Novostavby (jen v případě splnění podmínek výše). 

 
Podmínky projektu Revitalizace plochy pro vlastní podnikání (B): 

• Realizace tohoto typu projektu nesmí být specifikována jako příprava plochy pro podnikání 
tzv. na zelené louce. 

• Všechny nemovitosti v rámci předkládaného projektu musí být registrovány v Národní 
databázi brownfields. 

• Příjemce podpory je povinen nejpozději v období 3 let od ukončení realizace projektu započít 
na připravené ploše s výstavbou podnikatelského objektu. Nemovitost musí být dále 
využívána k provádění činností v uvedených v seznamu podporovaných CZ-NACE. 

• Maximální výše dotace na jednotku je 300 Kč/m2. 

Způsobilé výdaje projektu Revitalizace plochy pro vlastní podnikání: 

• Úpravy pozemků. 
• Odstranění nevyužitých staveb. 
• Inženýrské sítě a účelové komunikace. 
• Projektová dokumentace stavby a inženýrská činnost ve výstavbě. 
• Pořízení nemovitostí (za předpokladu, že se jedná o nemovitosti typu brownfield). 

 


