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Dotace 
 

Monitoring 

Veřejné 

zakázky 

Další  

služby 

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: 

▪ Podnikatelský záměr 

▪ Finanční a ekonomickou 

analýzu 

▪ Studii proveditelnosti 

▪ Nabídku do výběrového 

řízení 

Zorganizujeme pro Vás školení.  
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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, SVJ, 

bytovým družstvům, podnikatelům v Plzeňském, Karlovarském a Středočeském kraji.  

Do současnosti jsme pomohli získat dotaci více než 170 žadatelům a zajistit finanční prostředky 

převyšující částku 850 mil. Kč. S řadou žadatelů o dotace 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, 

▪ osobní přístup a bohaté zkušenosti našich projektových manažerů,  

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

 

 

Naše vybrané úspěšné projekty týkající se bytových domů:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klient Název projektu Dotace 

Společenství vlastníků 

Francouzská 1913/41, 

912/43, 1911/45, 

1910/47,1909/49 v Plzni 

Regenerace bytového domu Francouzská 41, 43, 45, 47 a 

49, Plzeň 
4 679 916,55 

Obec Kostelec 
Kostelec - zateplení fasád bytových domů, stavební 

objekty SO 01 - SO 05 
2 962 865,37 

Město Kdyně Stavební úpravy bytového domu, Kdyně, Markova 512 2 953 128,21 

Obec Obytce Revitalizace bytového domu - obec Obytce č. p. 78 1 809 058,85 

Společenství vlastníků 

jednotek Koldinova 435,436, 

Klatovy II 

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 435-6/II V KLATOVECH 1 636 391,63 

Město Úterý Zateplení bytových domů - město Úterý 826 793,93 

Obec Šťáhlavy Zateplení bytového domu - Komenského 587, Šťáhlavy 817 492,24 

Obec Soběšice Zateplení a výměna zdroje tepla - bytový dům Mačice 53 670 325,04 

SV Šeříková 901, Třemošná Výtah Šeříková 901, Třemošná 469 200,00 

Společenství vlastníků 

jednotek Třešňová 1291 - 

1292 

Bezbariéry - Stříbro, Třešňová 1291 - 1292 1 083 300,00 
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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 

 

  

 

 
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  

 

DOTAČNÍ MOŽNOSTI PRO BYTOVÉ DOMY   
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