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V Praze dne 24. ledna 2007  

 

Věc: Odpověď na žádost Ekologického právního servisu 
 
 
Dne 8.1.2007 byla agentura CzechInvest vyzvána k podání zprávy o naplňování čl. 4 
Deklarace porozumění uzavřené dne 3.11.2006 mezi Stranami H-projektu a Stranami 
občanských sdružení (dále jen „Deklarace“) a to prostřednictvím Výzvy k podání 
zprávy o naplnění čl. 4 Deklarace učiněné Stranami občanských sdružení (konkrétně 
Ekologickým právním servisem, občanským sdružením). 
   
K této výzvě agentura CzechInvest uvádí:  
 
Program Nemovitosti je součástí Operačního programu Podnikání a inovace (dále 
„OPPI“) a to prioritní osy 5, oblast podpory 5.3 Infrastruktura pro podnikání. OPPI byl 
schválen Usnesením vlády č.1302 ze dne 15.11.2006.  
 
Program Nemovitosti je vnitřně rozčleněn na jednotlivé dílčí aktivity. Jednou z nich je 
aktivita Regenerace brownfields, v níž bude možné při schválení Evropské komise 
(dále „EK“) poskytovat podporu až do výše 100% způsobilých výdajů v souladu 
Community guidelines on State aid for enviromental protection OJ C 37, 3.2.2001. 
Program byl takto schválen Usnesením vlády č.50 dne 17.1.2007.   
 
Program Nemovitosti byl včetně aktivity Regenerace brownfields, s mírou podpory až 
do výše 100% způsobilých výdajů, předložen zástupcům EK ke schválení již 
dne 20.7.2006. Od té doby docházelo k jeho průběžným aktualizacím a pracovním 
jednáním se zástupci EK. OPPI byl jako celek včetně programu Nemovitosti se 
zástupci EK projednán dne 23.11.2006 na monitorovacím výboru OPPI. Monitorovací 
výbor vzal informace o přípravě nového programovacího období v působnosti MPO 
na vědomí. Finální schválení OPPI ze strany EK proběhne poté, co EK schválí 
Národní strategický referenční rámec.  
 



Agentura CzechInvest považuje tímto svoji povinnost vyplývající z čl.VII  Deklarace 
za splněnou s tím, že nadále bude usilovat o co nejrychlejší zahájení implementace 
programu Nemovitosti včetně aktivity Regenerace brownfields v souladu s ostatními 
ustanoveními čl. 4 Deklarace.  
 

S pozdravem 

 
 
 
Tomáš Hruda 
generální ředitel 
CzechInvest 
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