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Dotace 
 

Monitoring 

Veřejné 

zakázky 

Služby 

obcím 

Zajistíme Vám zpracování žádostí o 

dotace do všech dotačních titulů – 

evropských, národních i nadačních.  

Zdarma s Vámi zkonzultujeme Váš 

záměr.  

Důkladně a kvalitně připravíme a 

předložíme Vaši žádost o dotaci 

včetně povinných příloh. 

 

Po získání příslibu dotace 

následuje náročnější fáze projektu, 

se kterou Vám také pomůžeme. 

Zajistíme kompletní administraci 

Vašeho úspěšného projektu – 

hlášení změn, předložení 

povinných příloh, zpracování 

monitorovacích zpráv, žádostí 

o platbu atd. 

Komplexně Vám připravíme a 

zorganizujeme výběrové řízení dle: 

▪ Zákona o zadávání 

veřejných zakázek 

▪ Pravidel poskytovatele 

dotace 

▪ Vašich vnitřních směrnic 

pro zadávání zakázek 

malého rozsahu 

Kvalitně Vám zpracujeme: 

▪ Strategický rozvojový 

dokument obce  

▪ Plán rozvoje sportu, který 

nově musí mít každá obec 

▪ Směrnici pro zadávání 

zakázek malého rozsahu 

Zorganizujeme pro Vás školení.  
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ŠKOLNÍ SPORTOVIŠTĚ DO 17. 2. 2020 

Podporované aktivity 

• Vybudování, rekonstrukce nebo modernizace hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a 

sportoviště apod.) a tělocvičen, které slouží pro hodiny tělesné výchovy (doplňkově pro 

volnočasové aktivity) 

• Lze včetně zázemí a sociálního zařízení (šatny, sprchy, střídačky, osvětlení, oplocení) - ne 

samostatně 

• Lze včetně zateplení, výměny oken, vytápění (ne samostatně) 

Výše dotace 
• Pro obce do 3 000 obyv. – 70 %, min. 500 tis. Kč, max. 5 mil. Kč  

• Pro obce od 3 000 do 10 000 obyv. – 60 %, min. 500 tis. Kč, max. 5 mil. Kč 

Základní přílohy 

• Projektová dokumentace (vyžaduje-li to charakter stavby podle stavebního zákona) nebo 

technologický postup realizace akce včetně položkového rozpočtu 

• Stavební povolení, resp. žádost o jeho vydání nebo ohlášení stavby vyžaduje-li to charakter 

stavby podle stavebního zákona 

Podmínky 

• Obec musí mít zpracovaný a schválený rozvojový strategický dokument 

• Žádost o dotaci nelze předložit pro akce již započaté (ve stadiu stavební rozpracovanosti) 

• Obec musí být zřizovatelem základní školy 

• Nelze financovat sportovní nářadí, náčiní  

Kontaktní osoba Ing. Jaroslava Konvalinková 

+420 725 005 891, konvalinkova@domoza-projekt.eu 

 

 HŘIŠTĚ PRO DĚTI A VEŘEJNOST                                                                DO 17. 2. 2020 

Podporované aktivity 

• Vybudování, rekonstrukce nebo modernizace hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště, 

workoutová hřiště, parkourové hřiště, fotbalové hřiště, dětské hřiště apod.)  

• Lze včetně zázemí a sociálního zařízení (šatny, sprchy, střídačky, osvětlení, oplocení, 

mobiliář) - ne samostatně 

Výše dotace • Pro obce do 3 000 obyv. – 70 %, min. 100 tis. Kč, max. 2 mil. Kč  

Základní přílohy 

• Projektová dokumentace (vyžaduje-li to charakter stavby podle stavebního zákona) nebo 

technologický postup realizace akce včetně položkového rozpočtu 

• Stavební povolení, resp. žádost o jeho vydání nebo ohlášení stavby vyžaduje-li to charakter 

stavby podle stavebního zákona 

Podmínky 
• Obec musí mít zpracovaný a schválený rozvojový strategický dokument 

• Žádost o dotaci nelze předložit pro akce již započaté (ve stadiu stavební rozpracovanosti) 

• Hřiště musí být veřejně přístupné  

Kontaktní osoba Ing. Jaroslava Konvalinková 

+420 725 005 891, konvalinkova@domoza-projekt.eu 

 

 PROSTORY PRO ZÁKLADNÍ SLUŽBY V OBCI DO 17. 2. 2020 

Podporované aktivity 
• Příprava prostor (rekonstrukce) pro provoz základní lékařské péče (pediatr, praktický lékař, 

zubař) a obchod (základní potřeby/smíšené zboží, přípustná je kooperace s „Pošta partner“) 

Výše dotace • Pro obce do 1 000 obyv. – 70 %, min. 100 tis. Kč, max. 2 mil. Kč  

Základní přílohy 

• Projektová dokumentace (vyžaduje-li to charakter stavby podle stavebního zákona) nebo 

technologický postup realizace akce včetně položkového rozpočtu 

• Stavební povolení, resp. žádost o jeho vydání nebo ohlášení stavby vyžaduje-li to charakter 

stavby podle stavebního zákona 

Podmínky 

• Obec musí mít zpracovaný a schválený rozvojový strategický dokument 

• Žádost o dotaci nelze předložit pro akce již započaté (ve stadiu stavební rozpracovanosti) 

• Prostor nesmí být připravován pro konkrétního provozovatele 

• V katastru žadatele není v době podání žádosti provozována činnost stejného charakteru 

soukromým subjektem 

Kontaktní osoba Ing. Jaroslava Konvalinková 

+420 725 005 891, konvalinkova@domoza-projekt.eu 
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ŠKOLNÍ ZAHRADY V PŘÍRODNÍM STYLU       3. 2. 2020  

Podporované aktivity 

a) vybudování, vznik a úprava hřišť a zahrad v přírodním stylu pro předškolní děti 

b) pořízení zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesní mateřské školy 

• zajištění hygienického, stravovacího a odpočinkového zázemí  

c) úprava venkovních areálů a pozemků základních škol a organizací působících v oblasti EVVO 

pro podporu výuky ve venkovním prostředí, např.: 

• tvorba bylinkových či pěstitelských zahrad, 

• začlenění dílčích prvků přírodních zahrad v rámci školních pozemků (např. skalky 

komposty, jezírka, broukoviště, kamenné hromady apod.), 

• pořízení či vybudování učeben v přírodě, které nezastavují/nezpevňují půdu (vrbová 

zákoutí, stany, tee-pee, popř. přírodní amfiteátry či lehké pergoly pro zastínění 

apod.), 

• pořízení či vybudování přírodních laboratoří (např. meteorologická budka, prosklené 

kompostéry, včelí úly, sbírky dřev, kamenů z okolí apod.) 

• vybudování naučných stezek a tabulí s vazbou na zahradní přírodní prvky. 

Výše dotace • až 85 %, minimální výše podpory činí 100 000 Kč, maximální výše podpory činí 500 000 Kč 

Základní přílohy 
• projektová dokumentace včetně rozpočtu 

• popis pomůcek/zázemí (náčrt, nákres) – není-li předložena projektová dokumentace, 

Kontaktní osoba Bc. Lucie Soukupová 

+420 602 469 038, soukupova@domoza-projekt.eu   

 
REVITALIZACE ČI DEMOLICE ZCHÁTRALÝCH BUDOV  DO 11. 5. 2020 

Podporované aktivity 

• Obnova nevyužívaných areálů či budov (brownfield) k jejichž dalšímu využití je plánována 

výstavba nových objektů či rekonstrukce původních objektů, které následně budou sloužit 

obecnímu zájmu (součástí může být revitalizace zeleně, demolice, rekonstrukce, výstavba 

objektů), např.:  

• obecní dům, obřadní síň, škola, školka, knihovna, volně přístupné volnočasové aktivity, 

veřejné parkoviště, garáže, obecní sklad, zázemí pro obecní techniku, dílny pro obec, 

hasičárna, kulturní dům, klubovny pro lokální spolky, veřejná sportoviště, kluziště, 

koupaliště 

• Lze podpořit i obnovu brownfieldu, k jehož dalšímu využití je plánována pouze revitalizace 

zeleně, parkové úpravy včetně odpočinkových zón, hřišť apod.  

• Lze financovat i výkup nemovitosti (musí být součástí akce, výkup po podání žádosti) 

Výše dotace 
• Pro obce do 3 000 obyv. – 70 %, min. 300 tis. Kč, max. 30 mil. Kč  

• Pro obce od 3 000 do 10 000 obyv. – 60 %, min. 300 tis. Kč, max. 30 mil. Kč  

• Pro obce nad 10 000 obyv.  – 50 %, min. 300 tis. Kč, max. 30 mil. Kč  

Základní přílohy • Projektová dokumentace včetně položkového rozpočtu (bouracích prací, navrhované stavby)  

• Doklad o vlastnictví 

Podmínky 

• Zchátralá budova musí být schválena MMR jako brownfield  

• Ekonomická činnost –lze pouze jako podpůrná do 20 % celkové využívané kapacity 

• Za brownfied se považuje – zanedbaný, opuštěný, nevyužívaný areál, který nelze využívat, 

aniž by proběhl proces regenerace, je po stavební stránce nefunkční a nesplňuje základní 

požadavky na bezpečnost, nelze ho využít jinak než investicí z obecních prostředků, nesmí být 

určen k bydlení, ubytování (původní objekty) 

• Obec musí mít zpracovaný a schválený rozvojový strategický dokument 

• Žádost o dotaci nelze předložit pro akce již započaté (ve stadiu stavební rozpracovanosti) 

Kontaktní osoba Ing. Jaroslava Konvalinková 

+420 725 005 891, konvalinkova@domoza-projekt.eu 
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VOZIDLA NA ALTERNATIVNÍ POHON DO 31. 10. 2020  

Podporované 

aktivity 

• Pořízení nového či pronájem vozidla formou operativního leasingu na tyto alternativní pohony: CNG, 

elektromobil, plug-in hybrid nebo hybrid 

Výše dotace 

• Až 40 % celkových způsobilých výdajů, max. však do výše fixní částky dle typu vozidla: 

Typ vozidla Max. výše dotace na vozidlo v tis. Kč 

CNG Elektro Plug-in hybrid Hybrid 

M1 (osobní) 50 250 200 50 

N1 (nákladní do 3,5 t vč.) 100 500 200 x 

L7E (malá užitková) x 200 x x 

L6E x 100 x x 

L1E, L2E (motorky do 45 km/h) x 30 x x 

L3E, L4E, L5E (motorky nad 45 

km/h) 

x 50 x x 

M2, M3 do 7,5 t včetně (minibus) 150 1 000 x x 

N2 do 12 t včetně (nákladní 

střední) 

250 1 000 x x 

• Zároveň je možné čerpat příspěvek na pořízení chytrých dobíjecích stanic pro elektricky poháněná 

vozidla (max. však 20 tis. Kč). 

Kontaktní osoba Bc. Lucie Soukupová 

+420 602 469 038; soukupova@domoza-projekt.eu 

 

 
NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM DO 3. 2. 2020 

Podporované aktivity  

• Výstavba a modernizace s navýšením kapacity sběrných dvorů  

– v rámci projektu lze pořídit i lis, štěpkovač či drtič 

– nakladače a manipulátory nejsou způsobilým výdajem  

• Systémy pro separaci/oddělený sběr s navýšením kapacity komunálního odpadu (tj. BRKO, 

plast, papír, sklo, kovy, textil, objemný odpad a nápojové kartony)  

– sběrná místa, sběrné nádoby, kontejnery vč. podzemních atp.  

– k nádobám na BRKO lze doplňkově pořídit i štěpkovač 

Výše dotace 
• Až 85 % celkových způsobilých výdajů  

• Minimální výše způsobilých přímých realizačních výdajů činí 500 000 Kč bez DPH 

Základní přílohy 
• Projektová dokumentace  

• Položkový rozpočet 

Podmínky 
• V rámci systému pro separaci/oddělený sběr s navýšením kapacity komunálního odpadu 

lze pořídit i svozový prostředek, avšak v tomto případě lze na způsobilé výdaje projektu 

čerpat dotaci pouze ve výši 25 %. 

Kontaktní osoba Bc. Lucie Soukupová 

+420 602 469 038, soukupova@domoza-projekt.eu   

 

https://www.domoza-projekt.eu/
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INFRASTRUKTURA PRO CESTOVNÍ RUCH                     5. 2. 2020 

Podporované aktivity 

• Navigační cedule pro návštěvníky, informační, mapové panely 

• Odpočívadla, sociální zázemí u zimních běžeckých, vodních, cyklistických a turistických tras 

(přístupy do vody, kotvení, parkování kol, posezení, parkovací koše, dětské hřiště, venkovní 

posilovny,…) 

• Pořízení zařízení na úpravu zimních běžeckých tras (rolby, skútry, trasovače) 

• Rekonstrukce autobusů na ski/cyklobusy, přívěsy na kola/lyže 

• Turistické vláčky na ekologický provoz na turistických trasách 

• Expozice celoročně přístupné (budování, modernizace) 

• Vyhlídková místa, rozhledny, prvky zábavně naučné, cyklopoint, stojany na kola 

• Infrastruktura pro hendikepované (bezbariérové přístupy, nájezdové rampy, schodolezy, ….) 

• Sportovně-rekreační infrastruktura v kempech a tábořištích 

• Další aktivity podporující cestovní ruch na základě konzultace (NELZE UBYTOVACÍ A 

STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ – VÝSTAVBA, REKONSTRUKCE) 

Výše dotace 
• 50 % celkových způsobilých výdajů  

• Minimální výše celkových výdajů činí 250 000 Kč 

• Maximální výše dotace činí 5 000 000 Kč 

Základní přílohy 
• Projektová dokumentace, bližší informace o pořizovaném vybavení 

• Položkový rozpočet 

• Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, pokud ho projekt vyžaduje 

Kontaktní osoba Ing. Jaroslava Konvalinková 

+420 725 005 891, konvalinkova@domoza-projekt.eu 

 

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA PRO NOVOU VÝSTAVBU  DO 21. 1. 2020 

Podporované aktivity 

V případě rozšíření nabídky zainvestovaných pozemků pro následnou výstavbu bytových nebo 

rodinných domů: 

• Pozemní komunikace (místní komunikace, účelové komunikace, chodníky, vjezdy, 

protihlukové stěny) 

• Vodovod (bez přípojek, bez přeložek a stavebních úprav) 

• Kanalizace (bez přípojek, bez přeložek a stavebních úprav) 

Výše dotace • Maximální výše dotace činí 80 000 Kč na jeden zainvestovaný pozemek 

Základní přílohy 

• Projektová dokumentace včetně položkového rozpočtu 

• Pravomocné stavební povolení, účinná veřejnoprávní smlouva, souhlas stavebního úřadu 

s provedením ohlášeného záměru 

Podmínky 

• Uznatelnými výdaji jsou pouze výdaje na pozemní a stavební práce.  

• Předmětné pozemky nesmí být v záplavovém území nebo pro ně vodoprávní úřad vydal 

souhlasné stanovisko s případnými omezujícími podmínkami. 

• Stavební práce musí být zahájeny do konce roku 2020. 

• Následná výstavba alespoň 70 % počtu předmětných rodinných/bytových domů musí být 

dokončena nejpozději do 5 let od ukončení výstavby TI, přičemž zbývající část bude dokončena 

do 8 let od ukončení výstavby TI. 

Kontaktní osoba Bc. Lucie Soukupová 

+420 602 469 038, soukupova@domoza-projekt.eu  

 

https://www.domoza-projekt.eu/
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VODOVODY, KANALIZACE, ČOV DO 31. 1. 2020 

Podporované aktivity  

• Výstavba kanalizace a úpraven vody 

• Výstavba, modernizace a intenzifikace ČOV (s kapacitou nad 50 EO vč. decentralizovaných 

řešení kromě domovních ČOV)  

• Výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody 

• Výstavba a intenzifikace zdrojů pitné vody 

• Posílení akumulace pitné vody 

Výše dotace • Až 63,75 % celkových způsobilých výdajů  

Základní přílohy 

• Projektová dokumentace na úrovni dokumentace pro stavební povolení včetně položkového 

rozpočtu 

• Územní rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci / stanovisko stavebního úřadu 

• Část plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje (textová i grafická) 

• Povolení k provozu VHI vydané příslušným úřadem (je-li relevantní) 

Kontaktní osoba Bc. Radka Koulová 

+420 727 825 092, koulova@domoza-projekt.eu    

 DEŠŤOVKA PRO OBCE DO 11. 2. 2021   

Podporované aktivity 

• Podzemní a retenční nádrže (např. vybudování nádrže na akumulaci dešťové vody a provedení 

potřebného napojení na veřejnou budovu, vybudování retenční nádrže vč. související dešťové 

kanalizace atp.)  

• Zasakovací pásy a průlehy  

• Budování propustných povrchů (parkovací plochy, chodníky atp.) 

• Výměna nepropustných povrchů za propustné (např. výměna asfaltové vrstvy za zámkovou 

dlažbu na parkovacích plochách, chodníkách atp.) 

• Podzemní vsakovací zařízení 

• Zelené střechy 

Výše dotace 
• až 85 % celkových způsobilých výdajů projektu  

• Minimální výše celkových způsobilých výdajů činí 200 000 Kč 

Základní přílohy 
• Projektová dokumentace vč. položkového rozpočtu zpracovaná dle pravidel OPŽP 

• Územní rozhodnutí, stavební povolení s nabytím právní moci je-li pro projekt relevantní 

Kontaktní osoba Bc. Lucie Soukupová 

+420 602 469 038, soukupova@domoza-projekt.eu  

  

 DOMOVNÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD           DO 30. 6. 2021 nebo do vyčerpání alokace 

Podporované aktivity 
• Vybudování soustavy domovních čistíren odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních 

obyvatel (EO) v lokalitách, kde napojení na společnou kanalizaci a čistírnu není technicky 

možné, nebo by bylo finančně náročné 

Výše dotace 

• Maximální výše dotace na jednu DČOV pro kapacitu: 

• 1–5 EO činí 100 tis. Kč; 

• 6–15 EO činí 170 tis. Kč; 

• 16–50 EO činí 240 tis. Kč. 

• Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových způsobilých výdajů 

Základní přílohy 
• Stanovisko krajského úřadu, zda projekt není v rozporu s PRVKÚK 

• Odborný posudek ve smyslu § 4 odst. 3 zákona ČNR č. 388/1991 Sb., resp. čl. 4 odst. 2 Směrnice 

MŽP č. 4/2015 včetně projektové dokumentace a položkového rozpočtu 

Podmínky 

• Lze podpořit pouze čistírny u budov využívaných k trvalému bydlení a u budov ve vlastnictví 

obce.  

• Soustava DČOV musí řešit napojení minimálně 30 procent z celkového počtu obyvatel v dané 

části obce či města. 

Kontaktní osoba Bc. Lucie Soukupová 

+420 602 469 038, soukupova@domoza-projekt.eu  
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BYTOVÉ DOMY BEZ BARIÉR DO 21. 1. 2020 

Podporované aktivity 
• Odstranění bariér při vstupu do domu a do výtahu 

• Výstavba osobních výtahů v domech, které jím nejsou vybaveny 

Výše dotace 

• 50 % celkových způsobilých výdajů projektu 

• Max. 200 000 Kč v případě bezbariérových úprav přístupu do bytového domu a k výtahu 

• Max. 800 000 Kč v případě výstavby výtahu pro jeden vchod do bytového domu 

Základní přílohy 

• Projektová dokumentace včetně položkového rozpočtu 

• Stavební povolení  

• Technicko – ekonomické zdůvodnění stavby 

• Souhlas vlastníků s realizací   

Kontaktní osoba Ing. Jaroslava Konvalinková 

+420 725 005 891, konvalinkova@domoza-projekt.eu  

 

VÝSADBA STROMŮ DO 31. 8. 2020 NEBO DO VYČERPÁNÍ ALOKACE 

Podporované aktivity 

• pořízení vysazovaných listnatých stromů 

V souvislosti s touto aktivitou patří mezi způsobilé výdaje: 

− materiál 

− pořízení technologie na závlahu 

− publicita 

− odborný posudek (tj. povinná příloha žádosti o dotaci) 

− zajištění odborného dozoru 

Výše dotace 

• až 100 %  

• Minimální výše podpory činí 20 000 Kč 

• Maximální výše podpory činí 250 000 Kč 

Základní přílohy 

• odborný posudek zpracovaný osobou s relevantním vzděláním v oboru zahradnictví, zahradní 

a krajinářské tvorby či lesnictví 

• souhlas vlastníka pozemku 

Podmínky  

• podporu výsadby v nezastavěném území lze poskytnout pouze na projekty realizované 

nejpozději do 31. 12. 2019 

• projekty musí být realizovány na veřejně přístupných místech 

• vlastník pozemku musí dát souhlas s realizací projektu 

• do sázení stromů bude zapojena veřejnost 

Kontaktní osoba Bc. Lucie Soukupová 

+420 602 469 038, soukupova@domoza-projekt.eu   

 

PODPORA REGIONŮ DO 31. 12. 2020 

Podporované aktivity 
• Podpora veřejně prospěšných projektů, týkající se dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, 

osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sporty, životní prostředí (např. opravy veřejných 

budov, pořízení strojního vybavení pro údržbu veřejných prostranství, vybavení pro SDH atd.) 

Výše dotace • Výše ani podíl dotace není omezen (doporučujeme žádat o dotaci 500 tis. Kč) 

Kontaktní osoba Ing. Jaroslava Konvalinková 

+420 725 005 891, konvalinkova@domoza-projekt.eu  
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PEČOVATELSKÉ BYTY DO 21. 1. 2020 

Podporované aktivity • Zřízení pečovatelských bytů (o velikosti max. 50 m2/byt) 

Výše dotace • Maximální výše dotace činí 600 000 Kč na jeden byt  

Základní přílohy 

• Projektová dokumentace včetně položkového rozpočtu  

• Pravomocné stavební povolení nebo účinná veřejnoprávní smlouva 

• Průkaz energetické náročnosti budovy – v případě novostavby nebo bytu, který není způsobilý 

k bydlení 

Podmínky 

• Výdaje na pořízení budovy nejsou způsobilým výdajem z hlediska dotace. 

• Všechny prostory musí být bezbariérové. 

• Byty budou určeny pro osoby ve věku 65 let a více nebo pro osoby, které jsou zdravotním 

stavem závislé na pomoci jiné osoby. 

• V obci by měla být dostupná alespoň jedna z terénních služeb sociální péče. 

Kontaktní osoba Bc. Lucie Soukupová 

+420 602 469 038, soukupova@domoza-projekt.eu  

 

KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ DO 21. 1. 2020 

Podporované aktivity • Zřízení komunitního domu seniorů v počtu 10–25 bytů (o velikosti max. 45 m2/byt) 

Výše dotace • Maximální výše dotace činí 600 000 Kč na jeden byt  

Základní přílohy 

• Projektová dokumentace včetně položkového rozpočtu 

• Pravomocné stavební povolení nebo účinná veřejnoprávní smlouva 

• Průkaz energetické náročnosti budovy – v případě novostavby nebo rekonstrukce bytového 

domu, který není způsobilý k bydlení 

Podmínky 

• Výdaje na pořízení budovy nejsou způsobilým výdajem z hlediska dotace. 

• Všechny prostory musí být bezbariérové a v domě budou zřízeny společné prostory. 

• Byty budou určeny pro osoby ve věku 60 let a více. 

• V obci by měla být dostupná alespoň jedna z terénních služeb sociální péče. 

Kontaktní osoba Bc. Lucie Soukupová 

+420 602 469 038, soukupova@domoza-projekt.eu  

 

KULTURNÍ A VENKOVSKÉ PRVKY OD 3. 2. 2020 DO 21. 2. 2020 

Podporované aktivity 
• Kaple, křížová cesta, zvonička, boží muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy a sousoší, 

hřbitovy a hřbitovní zdi 

Výše dotace 

• až 70 %  

• Minimální výše podpory činí 15 000 Kč 

• Maximální výše podpory činí 200 000 Kč 

Základní přílohy 

• Projektová dokumentace, je-li pro projekt relevantní, položkový rozpočet 

• Min. žádost o stavební povolení, je-li pro projekt relevantní 

• Barevná fotodokumentace výchozího stavu 

• Odborný posudek pro havarijní stav (v případě uplatnění pref. kritéria) 

Podmínky 
• předmětem podpory je údržba a obnova stávajících památných staveb a objektů kulturně – 

historických hodnot (vč. kulturních památek) v obcích do 2 000 obyvatel nebo v obcích od    

2 001 do 5 000 obyvatel, přičemž předmět dotace se nachází v místní části do 500 obyvatel 

Kontaktní osoba Bc. Lucie Soukupová 

+420 602 469 038, soukupova@domoza-projekt.eu  
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ENERGETICKÉ ÚSPORY VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH DO 3. 2. 2020 

Podporované aktivity 

• Zateplení budov (obvodový plášť, výměna a renovace otvorových výplní) 

• Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla 

• Výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody (vybrané druhy) 

• Instalace solárně-termických nebo fotovoltaických systémů 

Výše dotace 

• 35–50 % celkových způsobilých výdajů v závislosti na úspoře 

• 70 % v případě instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla 

• Minimální výše způsobilých výdajů činí 100 000 Kč 

Základní přílohy 

• Projektová dokumentace včetně položkového rozpočtu 

• Energetické posouzení a energetický štítek obálky budovy 

• Průkaz energetické náročnosti budovy pro návrhový stav 

• Odborný posudek k výskytu synantropních živočichů 

Kontaktní osoba Bc. Lucie Soukupová 

+420 602 469 038, soukupova@domoza-projekt.eu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH        DO 29. 11. 2020 

Podporované aktivity 

• Zateplení budov (obvodové stěny, strop, podlahy, vnitřní konstrukce, výměna oken a dveří) 

• Instalace prvků stínění (exteriérové prvky), instalace systémů nuceného větrání se zpětným 

získáváním tepla 

• Výměna zdroje tepla – kotle (vybrané druhy) 

• Instalace nového zdroje tepla a výstavba centrálním vytápění v domech, kde byly dosud byty 

vytápěny vlastními zdroji tepla 

• Instalace solárních termických nebo fotovoltaických systémů 

• Připojení bytového domu k soustavě zásobování tepelnou energií 

• Vyregulování nebo modernizace soustavy vytápění objektu a rozvodů teplé užitkové vody vč. 

instalace systémů měření a regulace otopné soustavy 

Výše dotace 

• 31,5 - 42 % celkových způsobilých výdajů v závislosti na úspoře 

• Minimální výše způsobilých výdajů činí 300 000 Kč 

• Maximální výše způsobilých výdajů činí 90 000 000 Kč 

Základní přílohy 

• Projektová dokumentace včetně položkového rozpočtu 

• Energetické hodnocení 

• Žádost o stavební povolení nebo ohlášení 

Kontaktní osoba Bc. Lucie Soukupová 

+420 602 469 038, soukupova@domoza-projekt.eu  

 

 

kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny 

stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami 

Projekty se zaměří na podporu infrastruktury níže uvedených služeb: 

• domovy se zvláštním režimem 

• domovy pro osoby se zdravotním postižením 

• chráněné bydlení 

• osobní asistence 

• denní stacionáře 

• týdenní stacionáře 

• azylové domy 

• minimální výše způsobilých výdajů činí 500 000 Kč 

• maximální výše způsobilých výdajů činí 60 000 000 Kč 

 

ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ DO 31. 12. 2020 

Podporované aktivity 
• Podpora výstavby a obnovy dětských, sportovních hřišť, která MUSÍ být veřejně přístupná 

(podmínka přístupu se netýká se hřišť u MŠ, zdravotních a sociálních zařízení)  

Výše dotace • Výše ani podíl dotace není omezen (doporučujeme žádat o dotaci do 100 tis. Kč) 

Kontaktní osoba Ing. Jaroslava Konvalinková 

+420 725 005 891, konvalinkova@domoza-projekt.eu 
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PRŮZKUM, POSÍLENÍ A BUDOVÁNÍ ZDROJŮ VODY DO 18. 12. 2020 

Podporované aktivity 

• Realizace nových nebo regenerace stávajících zdrojů vody pro zásobování obyvatelstva 

pitnou vodou či realizace nových nebo zkapacitnění, případně rekonstrukce nefunkčních 

přivaděčů pitné vody (od zdroje vody, skupinového vodovodu, dálkového přivaděče apod.) 

• Realizace průzkumných vrtů za účelem vyhledání zdrojů pitné vody pro zásobování 

obyvatelstva 

Výše dotace 

• 80 % celkových způsobilých výdajů u projektů, které řeší akutní nedostatek zásobování 

obyvatelstva pitnou vodou 

• 70 % celkových způsobilých výdajů u projektů, které řeší možný nedostatek v zásobování 

obyvatelstva pitnou vodou (ve výhledu následujících 5 let) 

• 60 % celkových způsobilých výdajů u projektů, zaměřených na realizaci průzkumných vrtů 

• Minimální výše podpory činí 100 000 Kč 

• Maximální výše podpory činí 3 000 000 Kč 

Základní přílohy 

• Odborný posudek, jehož součástí je i zjednodušená projektová dokumentace a položkový 

rozpočet 

• Dokumenty prokazující nedostatek či nevyhovující kvalitu pitné vody 

Podmínky 
• Podpořeny budou takové záměry, kde není z technického, ekonomického nebo jiného 

závažného důvodu možné realizovat napojení na kapacitní vodárenskou soustavu nebo 

využít zdroje povrchové vody 

Kontaktní osoba 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Lucie Soukupová 

+420 602 469 038, soukupova@domoza-projekt.eu  

 

 

 

 

 

 

 

DEMOLICE BUDOV DŘÍVE VYUŽÍVANÝCH K BYDLENÍ DO 14. 2. 2020 

Podporované aktivity 
• Demolice bytových objektů a následná celková revitalizace prostoru, včetně možné 

výstavby objektu, který bude sloužit jinému účelu než sociální bydlení (uznatelné výdaje 

do stavu před zarovnáním ornicí)   

Oprávnění žadatelé 

• Obce, které se nacházejí v ORP, kde se nachází SVL (např. v Plzeňském kraji všechny obce 

z ORP: Domažlice, Horažďovice, Horšovský Týn, Klatovy, Nýřany, Plzeň, Přeštice, Rokycany, 

Stod, Stříbro, Tachov) 

• Obce, které mají na svém katastru přímo SVL 

Výše dotace 
• Pro obce do 3 000 obyv. – 70 %, min. 300 tis. Kč, max. 10 mil. Kč  

• Pro obce od 3 000 do 10 000 obyv. – 60 %, min. 300 tis. Kč, max. 10 mil. Kč  

• Pro obce nad 10 000 obyv.  a kraje – 50 %, min. 300 tis. Kč, max. 10 mil. Kč  

Základní přílohy 

• Doklad o vlastnictví objektu k demolici 

• Projekt následného využití revitalizovaného území 

• Dokumentace bouracích prací dle stavebního zákona včetně položkového rozpočtu 

• Ohlášení záměru odstranit stavbu potvrzené stavebním úřadem 

Podmínky 

• Předmětem demolice může být pouze objekt pro bydlení, rekreaci nebo ubytovací 

zařízení, který se nachází ve špatném technickém stavu a je nezpůsobilý a využívaný 

k bydlení  

• Nelze financovat akce již započaté. 

Kontaktní osoba Ing. Jaroslava Konvalinková 

+420 725 005 891, konvalinkova@domoza-projekt.eu  
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SOCIÁLNÍ A NÁJEMNÍ BYTY PRO OBCE PRŮBĚŽNÝ PŘÍJEM 

Podporované aktivity 

a základní podmínky 

• Dotace až 100 % na pořízení sociálních bytů a domů  

o novostavba, stavební úpravy prostoru určených k jiným účelům než bydlení, 

stavební úpravy bytového domu nezpůsobilého k bydlení, modernizace bytového 

domu, který není obydlen min. 1 rok před podáním žádosti 

o maximálně 12 bytů + místnost pro správce (sociálního pracovníka) 

o pro způsobilé domácnosti (nízký příjem, nevyhovující bydlení, lze i pro seniory) 

o nájemní smlouva na 2 roky 

o limitovaný nájem 61,10 Kč/m2 

• Zvýhodněné úvěry na pořízení dostupných bytů a domů 

o novostavba, stavební úpravy prostoru určených k jiným účelům než bydlení, 

stavební úpravy bytového domu nezpůsobilého k bydlení, koupě 

o nájemné ve výši obvyklé 

• Min. 23 m2, max. 120 m2 

• Udržitelnost projektu 20 let 

Výše dotace 

• Až 100 % celkových způsobilých výdajů projektu (náklady jsou způsobilé jen do výše součinu 

celkového počtu m2 podlahové plochy sociálních bytů a průměrných nákladů na výstavbu na 

1 m2 užitkové plochy bytu v bytových domech zveřejněných Českým statistickým úřadem za 

poslední zveřejněný rok. Jakékoliv náklady nad tento rámec si musí hradit příjemce dotace z 

vlastních zdrojů.) 

Základní přílohy 
• Projektová dokumentace 

• Min. podaná žádost o stavební povolení (pokud jej projekt vyžaduje) 

Kontaktní osoba Ing. Jaroslava Konvalinková 

+420 725 005 891, konvalinkova@domoza-projekt.eu   

 

ÚZEMNÍ PLÁNY 11. 2. 2020 

Podporované aktivity 

• Zpracování návrhu územního pánu včetně variant řešení 

• Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, soustava NATURA 2000 nebo 

vliv na životní prostředí 

• Zpracování úpravy návrhu územního plánu pro veřejné projednání 

Výše dotace 
• 80 % celkových způsobilých výdajů projektu 

• Max. výše dotace 400 000 Kč 

Základní přílohy 

• Usnesení zastupitelstva o schválení zadání územního plánu 

• Kopie zadání územního plánu 

• Smlouva se zhotovitelem/projektantem 

• Materiály k výběrovému řízení na projektanta územního plánu (je-li relevantní) zabezpečení 

budoucího provozu 

Podmínky 
• Příjemcem dotace je obec, která nemá žádný územní plán, nebo má územní plán obce nebo 

územní plán sídelního útvaru schválený zastupitelstvem obce před 1. 1. 2007 

Kontaktní osoba Ing. Jaroslava Konvalinková 

+420 725 005 891, konvalinkova@domoza-projekt.eu 
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Spolehlivý partner pro Váš rozvoj. 

www.domoza-projekt.eu 

 

 

  ZELEŇ, TŮNĚ, 

VODNÍ NÁDRŽE V 

KRAJINĚ 

• Liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, větrolamy, břehové porosty, remízy) 

• Zásahy posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků 

• V souvislosti s realizací doprovodné vegetace obnova historické cestní sítě 

s nezpevněným povrchem umožňující pěší průchod krajinou 

• Vytváření a obnova vodních prvků s ekostabilizační funkcí (např. tůní, mokřadů a 

malých vodních nádrží, které neslouží k chovu ryb) včetně nepravidelně zaplavovaných 

území (lužní lesy) 

ZELEŇ V OBCÍCH 

• Zakládání a zlepšení stavu parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, 

remízů 

• Jako součást realizace zeleně lze podpořit i obnovu a zakládání tůní, jezírek, mokřadů, 

průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na 

srážkovou vodu, … 

RYBNÍKY A MALÉ 

VODNÍ NÁDRŽE VE 

VLASTNICTVÍ OBCÍ 

• Rekonstrukce, oprava a odbahnění nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží 

• Výstavba a obnova nerybochovných rybníků 

• Výstavba a obnova požárních nádrží 

EFEKTIVNÍ 

VEŘEJNÁ SPRÁVA 

• Tvorba a aktualizace strategických dokumentů 

• Tvorba pasportů (vyjma pasportu pozemních komunikací), generelů, studií 

proveditelnosti, … 

• Nástroje komunikace s veřejností (tj. informační kampaně, elektronická úřední deska, 

webové portály, webové a mobilní aplikace – tj. GIS, rozklikávací rozpočet, mobilní 

rozhlas) 

• Realizace specifických vzdělávacích programů (tj. školení zaměstnanců/úředníků) 

 

PLÁNOVANÉ VÝZVY  

www.domoza-projekt.eu 
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Spolehlivý partner pro Váš rozvoj. 

www.domoza-projekt.eu 

DOMOZA projekt s.r.o. Bc. Lucie Soukupová   Ing. Jaroslava Konvalinková 

Teslova 1202/3 jednatel     jednatel 

301 00 Plzeň T: 602 469 038    T: 725 005 891  

Vědeckotechnický park Plzeň E: soukupova@domoza- projekt.eu E: konvalinkova@domoza- projekt.eu 

Budova A1    

O naší společnosti 

Naše společnost DOMOZA projekt s.r.o. poskytuje již od roku 2012 komplexní služby v oblasti 

dotačního managementu a veřejných zakázek. Naše služby poskytujeme obcím, městům 

i podnikatelům a zemědělským subjektům v Plzeňském, Karlovarském a Středočeském kraji.  

Do současnosti jsme pomohli získat dotaci více než 150 žadatelům a zajistit finanční prostředky 

převyšující částku 813 mil. Kč. S řadou obcí spolupracujeme dlouhodobě, jejich pozitivní reference 

můžete nalézt na našich webových stránkách.  

Jsme členy Celostátní sítě pro venkov a Krajské hospodářské komory Plzeňského kraje. 

Co získáte spoluprací s námi: 

▪ komplexní služby v oblasti dotačního managementu, nejen zpracování žádosti o dotaci, 

▪ pravidelné poskytování informací o všech dotačních titulech, 

▪ možnost účastnit se našich odborných seminářů týkajících se problematiky obcí, 

▪ osobní přístup a bohaté zkušenosti našich projektových manažerů,  

▪ kvalitní výstupy naší práce a tím vysokou šanci na získání dotace. 

Naše vybrané úspěšné projekty:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Naše vybrané úspěšné projekty: 

 

 

Klient Název projektu Dotace 

Obec Vejprnice Nástavba na stávajícím objektu ZŠ ve Vejprnicích 31 382 000 Kč 

Městys Dešenice MUZEUM ŠUMAVSKÉHO PIVOVARNICTVÍ – TVRZ DEŠENICE 16 580 636 Kč 

Město Horšovský Týn Oprava objektu sýpky v Horšovském Týně 16 225 999 Kč 

Obec Erpužice Výstavba a rekonstrukce místních komunikací v obci Erpužice 11 325 127 Kč 

Městys Žinkovy 
SANACE SKALNÍHO SVAHU V K.U. ŽINKOVY PARC. Č. 93/77 A 

PARC. Č. 93/3 
9 772 155 Kč 

Masarykova základní 

škola Horní Bříza, 

Modernizace učeben digitálních technologiích, přírodních věd a 

cizích jazyků 
7 289 464 Kč 

Město Staňkov Zahrada při MŠ ve Staňkově v přírodním stylu 4 683 739 Kč 

Obec Modrava Výstavba požární zbrojnice pro JSDH Modrava 4 500 000 Kč 

Obec Soběšice 
ZATEPLENÍ A VÝMĚNA ZDROJE TEPLA – KULTURNÍ DŮM 

SOBĚŠICE 
3 836 474 Kč 

Obec Střížovice Obec Střížovice – Rozšíření vodovodní sítě v obci 3 805 000 Kč 

Město Kdyně Stavební úpravy bytového domu Markova 512, Kdyně 2 953 128 Kč 

Město Blovice Revitalizace Raušarových sadů v Blovicích 848 089 Kč 

Město Bor Bor – rekonstrukce malé vodní nádrže v městském parku 701 000 Kč 
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