Národní databáze brownfieldů

Manuál k registraci nemovitostí pro potřeby OP PIK
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1) Registrace
V současné době je Národní databáze brownfieldů rozdělena na dvě části – jedna slouží ke zveřejňování
brownfieldů na webové stránce brownfieldy.cz za účelem prodeje/ pronájmu, druhá je přístupná přes
webovou stránku brownfieldy-dotace.czechinvest.org a slouží pro registraci nemovitostí pro potřeby žádostí
o dotace z OP PIK, Nemovitosti. Na úvodní stránce webu brownfieldy-dotace.czechinvest.org jsou podrobně
popsány relevantní informace k registraci nemovitosti pro potřeby OP PIK, věnujte prosím tomuto textu
patřičnou pozornost.
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Zde se registrujete přes registrační formulář.

Po úspěšném vyplnění všech informací se zobrazí hláška o zaslání potvrzovacího emailu na vyplněnou
emailovou adresu. Pro úspěšné dokončení registrace je potřeba potvrdit aktivační link, který přijde uživateli
do emailové schránky.
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Po prvním přihlášení se zobrazí prázdná stránka, kde je možné vkládat záznamy. Pokud již uživatel vložit do
Národní databáze brownfieldů nějaké záznamy pro potřeby OP PIK, Nemovitosti, zobrazí se zde jejich výpis.
Každému záznamu je nově přiřazen nějaký status, který vyjadřuje jeho stav. Statusy záznamů jsou popsány
dále v dokumentu.

2) Vyplňování záznamů
Prosíme o vyplnění alespoň všech povinných políček ve všech záložkách – tedy těch červeně vyznačených
s hvězdičkou. Nicméně je žádoucí vyplnit do formuláře co nejvíce odpovědí.

Pokud je zaškrtnuto „Ano“ u otázky s následným popisem (která ale není povinná), je následně povinné
vyplnit i popis.

U jednotlivých povinných otázek, které by mohly být problematičtější, jsou bubliny s vysvětlivkou.
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Mezi povinné položky patří minimálně jedna fotografie, bez té se záznam neodešle ke zpracování. Nicméně
k důkladnému posouzení jedna fotografie nestačí, je tedy nezbytné vložit dostatečné množství aktuálních
a vypovídajících fotografií.

K záznamu je možné se vracet, vždy po upravení informací je potřeba záznam znovu uložit. V tomto
období chvíli se záznam nachází ve statusu „ROZPRACOVÁNO“.

Po vložení všech informací ve všech záložkách (systém provádí kontrolu, jestli jsou vyplněny všechny
povinné informace), odešlete záznam ke schválení. Tlačítko „Odeslat ke schválení“ se nachází v záhlaví
stránky.
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Až bude záznam odeslán ke zpracování, přejde do červeného statusu „ODESLÁNO KE SCHVÁLENÍ“.
V tento okamžik již nelze nic měnit, je nutné vyčkat na posouzení nemovitosti pracovníkem CzechInvestu.
Toto posouzení trvá řádově několik dní.

3) Postup po odeslání záznamu ke schválení
Po tom, co bude uživatelem záznam odeslán ke schválení, se pracovník CzechInvestu k záznamu
v horizontu několika dní vyjádří. Buď záznam schválí, u záznamu tedy bude zelený status „SCHVÁLENO“,
nebo záznam vrátí k dopracování, u záznamu tedy bude modrý status „VRÁCENO K DOPRACOVÁNÍ“.
Pokud bude záznam schválen, na email osoby, která nemovitosti registrovala, přijde potvrzení o registraci
pro potřeby OP PIK, Nemovitosti v kategorii Brownfield nebo Nemovitost k rekonstrukci. Je možné, že
pracovník CzechInvestu změní kategorie záznamu (např. z kategorie Brownfield na Nemovitost
k rekonstrukci), přečtěte si tedy prosím dobře potvrzovací email. Tento potvrzovací email bude potřeba
přiložit jako přílohu při předkládání žádosti o dotace.

Pokud v záznamu něco chybí, nebo tam jsou nějaké nesrovnalosti, bude záznam vrácen k dopracování.
V tomto případě bude osobu, která záznam vložila, kontaktovat pracovník CzechInvestu emailem a informuje
ji o tomto stavu. V tomto případě bude záznam označený modrým statusem „VRÁCENO K DOPRACOVÁNÍ“.
Bude potřeba, aby zodpovědná osoba záznam doplnila/ opravila a tlačítkem „Odeslat ke schválení“ poslala
záznam znovu ke schválení.

