
       Program GARDE - Globální odpovědnost, Ekologický právní servis
        - Global Alliance for Responsibility, Democracy and Equity -

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
k rukám pana Romana Čermáka a Michala Koryčánka
Štěpánská 15, 120 00 Praha

zasláno na emailové adresy: Roman.Cermak@czechinvest.org a 
Michal.Korycanek@czechinvest.org 

V Brně dne 24. září 2007

Obnovení  jednání  o  začlenění  připomínek  GARDE-EPS  do  programu 
Nemovitosti,  resp.  do  Výzvy  k  předkládání  projektů  v  rámci  Operačního 
programu Podnikání a Inovace Programu Nemovitosti 

Vážení pánové, 

podle čl. 4 Deklarace porozumění,  jíž jsou Ekologický právní servis stejně jako Agentura 
pro podporu podnikání  a  investic  CzechInvest  účastníky,  bylo  závazkem Ministerstva  průmyslu 
a obchodu  (MPO)  a CzechInvestu  za  účelem  zajištění  trvale  udržitelného  rozvoje  trhu 
průmyslových nemovitostí v ČR v programovacím období 2007 až 2013 preferovat regeneraci ploch 
brownfields  před  realizací  průmyslových  zón  na greenfields,  kterýžto  závazek  byl  dále 
konkretizován v jednotlivých odrážkách tohoto článku.

Dne 11.  května 2007 jsme vám zaslali  naše připomínky k Výzvě k předkládání  projektů 
v rámci  Operačního programu Podnikání  a  Inovace  Programu Nemovitosti,  kterou CzechInvest 
připravil.

V následujícím čase jsme o těchto připomínkách jednali,  přičemž na posledním osobním 
setkání  dne  28. 8. 2007  v  Brně  nám  pan Koryčánek  sdělil,  že  naše  připomínky  do  programu, 
o němž CzechInvest v té době jednal s Evropskou Komisí, již nebudou moci být zapracovány.

Na  základě  nové  informace  o  tom,  že  Evropská  Komise  neschválila  návrh  operačního 
programu  Nemovitosti,  si  Vás  dovoluji  vyzvat  k  dalšímu  jednání  o  našich  návrzích  a  o  jejich 
začlenění do operačního programu Nemovitosti,  resp.  do Výzvy k předkládání projektů v rámci 
OPPI tak, aby byly naplněny závazky CzechInvestu plynoucí z Deklarace porozumění. 

Dovolujeme si vás požádat o brzkou reakci na tento náš návrh.

S pozdravem,
Pavel Franc a Jiří Nezhyba
Program GARDE – Globální odpovědnost
Ekologický právní servis

GARDE / Ekologický právní servis
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