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NEMOVITOSTI 
 

KDO může žádat? 
• malé podniky (do 50 zaměstnanců) a střední podniky (do 250 zaměstnanců) 

NA CO lze získat podporu? 
• Uhelné regiony (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj): rekonstrukce nebo demolice (s následnou 

výstavbou) technicky nevyhovujícího objektu nebo objektu typu brownfield (dlouhodobě nevyužívaný) na 

podnikatelský objekt 

• Cestovní ruch (vymezené oblasti ČR viz příloha): rekonstrukce nebo demolice (s následnou výstavbou) 

technicky nevyhovujícího objektu nebo objektu typu brownfield (dlouhodobě nevyužívaný) na objekt 

sloužící cestovnímu ruchu 

CO by měl projekt splnit? 
• podlahová plocha objektu po rekonstrukci musí být min. 250 m2 

KDY lze žádat? 
• příjem žádostí (uhelné regiony): 16. 10. 2019 – 16. 3. 2020 

• příjem žádostí (cestovní ruch): 16. 9. 2019 – 31. 3. 2020 

KOLIK lze získat? 
• přímá podpora: 45 % (malý podnik) nebo 35 % (střední podnik) 

• uhelné regiony: minimální výše podpory na projekt 1 mil. Kč a maximální výše až 70 mil. Kč 

• cestovní ruch: minimální výše podpory na projekt 1 mil. Kč a maximální výše až 100 mil. Kč 

JAKÉ máme reference?  
• úspěšnost trhu v minulé výzvě: 34 %  

• úspěšnost RENARDS v minulé výzvě: 83 % 

  

• demolice nevyhovujícího objektu v areálu 

• výstavba nových administrativních 

a skladovacích prostor   

• vybudování parkovacích míst 

• demolice budov bývalého zemědělského 

družstva 

• výstavba výrobně-administrativní budovy 

s odstavnými plochami pro skladování 

Rozpočet: 17 489 369 Kč 

Dotace (45 %):   7 870 228 Kč 

Rozpočet:          35 300 184 Kč 

Dotace (35 %):  12 355 064 Kč 

NA KOHO je možné se obrátit? 
Ing. Marie Cejnková .  cejnkova@renards.cz .  733 130 846 
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Příloha: Seznam podporovaných míst realizace projektu – cestovní ruch 

 

Adršpach  Josefův Důl  Pec pod Sněžkou 

 Bartošovice v Orlických horách  Karlova Studánka  Pohorská Ves 

 Bedřichov  Karolinka  Prostřední Bečva 

 Benecko  Kořenov  Přední Výtoň 

 Čeladná  Košařiska  Rožmberk nad Vltavou 

 Černá v Pošumaví  Kvilda  Sedloňov 

 Dolní Bečva  Lenora  Srní 

 Dolní Dvůr  Lipno nad Vltavou  Staré Město 

 Dolní Morava  Lipová-lázně  Staré Město pod Landštejnem 

 Frymburk  Loučná nad Desnou  Stožec 

 Holčovice  Loučovice  Stříbrná 

 Horní Bečva  Machov  Suchý Důl 

 Horní Lomná  Malá Morava  Šindelová 

 Horní Maršov  Malenovice  Špindlerův Mlýn 

 Horní Planá  Modrava  Teplice nad Metují 

 Horní Vltavice  Morávka  Vavřinec 

 Hřensko  Nová Pec  Vítkovice 

 Jetřichovice  Nový Hrozenkov  Vyšší Brod 

 Jindřichov  Ostravice  Železná Ruda 
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Neotálejte se zahájením stavebního řízení. Nejpozději do 
30. 6. 2020 je potřeba doložit stavební povolení v právní 
moci. Bodově zvýhodněny budou ty projekty, které doloží 
stavební povolení již při podání žádosti o dotaci. 

Pro přípravu projektu si vyberte kvalitní projekční kancelář, 
která je schopna zpracovat podklady v potřebných 
termínech. 


