
Vážení, 

děkujeme za Vaše připomínky, které jste zaslali k připravované Výzvě k předkládání 
projektů. Připomínkami jsme se jednotlivě zabývali a došli jsme k níže uvedeným závěrům. 

K bodu 1.Cíl výzvy: 
Program Nemovitosti i Výzva k předkládání projektů v rámci OPPI programu nemovitosti 
jsou připravovány s ohledem na uzavřenou deklaraci. 
Výzva zatím nebyla zveřejněna a není k ní v současné době ani vedeno připomínkové 
řízení. Text výzvy v současné době prochází poměrně významnou korekturou, která pokud 
bude schválena v rámci pracovní skupiny, povede ke značným úpravám podmínek pro 
přijatelnost jednotlivých podporovaných projektů. Text výzvy odkazuje při hodnocení 
projektu na výběrová kritéria, která budou muset jednotlivé projekty splnit aby se 
kvalifikovaly jako přijatelné pro přidělení podpory. 
Pokud jde o Vaše doporučení doplňovat další cíl do Výzvy, je tento cíl již stanoven cílem 
Programu, jehož text prošel schválením vlády a není  možné ho v současné době měnit. 

K bodu 9.1 
Text Výzvy je podle našeho názoru takto jasný a naplňuje myšlenky přijaté deklarací. V 
rámci dokumentů předkládaných k žádosti o podporu budeme požadovat doklady 
dokumentující, že obdobnou zónu není v daném místě a čase možno zrealizovat 
regenerací BF´s.  Zvýhodnění projektů BF´s před budováním nové zóny  v rámci 
nastavených výběrových kritérií považujeme za transparentní a dostatečné. 

K bodu 9.2 
Tato aktivita bude po notifikaci umožňovat vyplácet vyšší podporu než dle regionální 
mapy. Do rozhodnutí o notifikaci nebude pravděpodobně v rámci této aktivity přijatelný 
žádný projekt. 

K příloze č. 1 
Definice 
Brownfield:        definice je dána Programem a není možné ji ve Výzvě měnit 
Greenfield:        v textu Výzvy ani Programu není používána, takže není důvod ji zavádět 
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