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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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PROJEKTY OBCÍ DO 5. 2. 2020 

Podporované aktivity 

• Investiční i neinvestiční dotace na rekonstrukce a opravy hmotného majetku a technické 

infrastruktury v obci: 

• místní komunikace, chodníky 

• obecní budovy (OÚ, mateřské školy, kulturní domy, hasičské zbrojnice apod.) 

• dětská hřiště, veřejný rozhlas, veřejné osvětlení, požární nádrže, sakrální stavby, úprava 

veřejných prostranství apod. 

Výše dotace 

• Max. výše dotace 70 % 

• Pro obce do 2 000 obyv. – max. 500 tis. Kč, při nákladech nad 3 mil. Kč, dotace max. 2 mil Kč 

• Pro obce nad 2 000 obyv. s místní částí do 500 obyv. – max. 300 tis. Kč 

Základní přílohy 
• Projektová dokumentace – je-li relevantní 

• Položkový rozpočet 

Podmínky 
• Dotace je určena pro obce do 2 000 obyv. nebo pro obce nad 2 000, které žádají dotaci pro místní 

část do 500 obyv. Dotace je dále určena pro obce oceněné v roce 2019 bez ohledu na počet obyv. 

(Vesnice roku, Cena hejtmana Pk, cena rady Pk ve Vesnici roku) 

 

ÚZEMNÍ PLÁNY DO 24. 1. 2020 

Podporované aktivity 
• Dotace na zpracování návrhu územního plánu, včetně zpracování předpokládaných vlivů 

územního plánu 

Výše dotace • Max. výše dotace 80 %, max. 250 tis. Kč (400 tis. Kč – brdské obce) 

Základní přílohy 
• Usnesení zastupitelstva obce o schválení zadání ÚP 

• Smlouva o dílo se zpracovatelem ÚP 

Podmínky 

• Dotace je určena pro obce do 2 000 obyv. a pro obce na území bývalého Vojenského újezdu Brdy 

(bez ohledu na počet obyv.) 

• Předpokladem pro žádost o dotaci je projednané zadání ÚP a jeho schválení zastupitelstvem 

• Uznatelné náklady jsou náklady vzniklé po 1. lednu 2019 

 

PODPORA BUDOVÁNÍ A MODERNIZACE SPORTOVIŠŤ DO 10. 2. 2020 

Podporované aktivity 
• Vybudování a modernizace sportovišť, která jsou v užívání nebo vlastnictví obcí, škol nebo 

sportovních spolků 

Výše dotace • Max. výše dotace 1,5 mil. Kč do max. výše 80 % způsobilých výdajů 

Základní přílohy • Položkový rozpočet 

Podmínky • Dotace je určena jako investiční 

 

PODPORA TĚLOVÝCHOVY A SPORTU DO 10. 2. 2020 

Podporované aktivity 
• Neinvestiční dotace na služby, provozní výdaje, výdaje na dopravu, nákup sportovního 

vybavení, výdaje na trenéry a rozhodčí pro mládež 

Výše dotace • Výše dotace 20 tis. – 350 tis. Kč  

Základní přílohy • Položkový rozpočet 

Podmínky 
• Dotace je určena pro tělovýchovné jednoty a sportovní spolky s prokazatelnou základnou 

mládeže 
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OBNOVA PAMÁTEK                                                                                       DO 12. 2. 2020 

Podporované aktivity 

• Záměr a) stavební a restaurátorské práce na nemovité kulturní památce nebo na národní 

kulturní památce 

• Záměr b) restaurování nemovitých kulturních památek umístěných v exteriéru 

• Záměr c) opravy a obnova památek, které nejsou prohlášeny za kulturní, ale nacházející se na 

území památkové rezervace nebo zóny 

• Záměr d) opravy a obnova památek, které nejsou prohlášeny za kulturní a nenacházející se na 

území památkové rezervace nebo zóny. Jedná se o drobnou architekturu dotvářející kulturní 

krajinu 

• Záměr e) zhotovení a instalace kopií sochařských děl nacházejících se v exteriéru. Pro jejich 

špatný stav není možné je ponechat na místě (umístění v muzeu, depozitu, lapidáriu) a je 

potřeba je nahradit kopií. 

Výše dotace 

• Záměr a) max. výše dotace 1 mil. Kč 

• Záměr b) max. výše dotace 500 tis. Kč 

• Záměr c) max. výše dotace 150 tis. Kč 

• Záměr d) max. výše dotace 50 tis. Kč 

• Záměr e) max. výše dotace 150 tis. Kč  

Základní přílohy • Položkový rozpočet 

 

PODPORA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT                                                     DO 10. 2. 2020 

Podporované aktivity 
• Nákup neinvestičního majetku, vybavení pro děti 

• Pořádání dětských táborů 

Výše dotace • Max. výše dotace 300 tis. Kč  

Základní přílohy • Položkový rozpočet 

Podmínky 
• Dotace je určena organizacím věnujícím se dětem a mládeži, které zároveň nemají hlavním 

zaměřením sport 

 

PODPORA CYKLISTICKÉ DOPRAVY DO 12. 2. 2020 

Podporované aktivity 
• Rekonstrukce, značení a doprovodná infrastruktura cyklostezek, cyklotras, singltreků a in-line 

tras 

Výše dotace • Výše dotace 100–800 tis. Kč 

Základní přílohy • Položkový rozpočet 

Podmínky • Dotace není určena na výstavbu nových cyklostezek 

 

KOMPLETNÍ PŘEHLED DOTAČNÍCH TITULŮ Z PLZEŇSKÉHO KRAJE 

NALEZNETE NA WEBOVÉ ADRESE:  

https://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost 

MŮŽEME VÁM POMOCI S PŘÍPRAVOU ŽÁDOSTI O DOTACI DO JAKÉHOKOLI 

DOTAČNÍHO TITULU. 

https://www.domoza-projekt.eu/
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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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