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Dotace 
 

Monitoring 

Veřejné 

zakázky 

Ostatní 

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 i 

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

Do současnosti jsme pomohli získat dotaci na více než 500 projektů a zajistit finanční prostředky 

převyšující částku 1 miliardy korun. 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:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Klient Název projektu Dotace 

SUFOLK s.r.o. 
SNÍŽENÍ EMISÍ AMONIAKU VE SPOLEČNOSTI SUFOLK 

S.R.O. 
2 695 000 Kč 

AGROMACHINE, s.r.o. Pořízení zemědělské techniky – AGROMACHINE, s.r.o. 2 070 000 Kč 

Maňovická zemědělská a.s. Snížení emisí amoniaku v Maňovické zemědělské a.s. 2 019 825 Kč 

SVJ Koldinova 435, 436, 

Klatovy II 

Zateplení bytového domu Koldinova 435 a 436 v 

Klatovech 
1 636 391 Kč 

FOMAS, s.r.o. Snížení emisí amoniaku – FOMAS, s.r.o. 1 309 000 Kč 

Tomáš Holub Zahájení činnosti mladého začínajícího zemědělce 1 250 000 Kč 

Vlasta Veringerová 
Nákup vybavení a zařízení pro hospodaření v 

akvakultuře 
1 171 200 Kč 

Zemědělské družstvo Kbel Snížení emisí amoniaku v zem. provozu – ZD Kbel 860 475 Kč 

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

Lesproma s.r.o. Lesnická technika – Lesproma s.r.o. 338 400 Kč 

TJ Start Bělá nad Radbuzou Organizace sportu ve sportovním klubu 180 000 Kč 
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PODPORA MLADÝCH ZAČÍNAJÍCÍCH ZEMĚDĚLCŮ  27. 10. 2020 

Podporované aktivity 

• Výstavba a/nebo rekonstrukce zemědělských staveb a technologií pro živočišnou 
výrobu (podpora se týká chovu skotu, prasat, ovcí, koz, drůbeže, králíků a/nebo 
koní), 

• Výstavba a/nebo rekonstrukce zemědělských staveb a technologií pro rostlinnou 
výrobu a školkařskou produkci včetně investic do sadů a chmelnic, 

• Mobilní stroje sloužící pro zemědělskou prvovýrobu, 
• Úprava a zpracování vlastní produkce zemědělské výroby (výrobní proces se musí 

týkat zpracování surovin uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU a rovněž 
výstupní produkt musí být v této příloze uveden) včetně uvádění těchto produktů 
na trh, 

• Nákup zemědělských nemovitostí (včetně zemědělské půdy), 
• Nákup hospodářských zvířat (skotu, prasat, ovcí, koz, drůbeže, králíků a/nebo 

koní), 
• Nákup sadby a osiva pro přímou spotřebu v podniku, 
• Nákup krmiv, hnojiv a prostředků na ochranu rostlin pro přímou spotřebu v 

podniku. 

Výše dotace • 1 200 000 Kč (45 000 EUR) 

Základní přílohy 

• Projektová dokumentace ve stupni pro stavební řízení v případě stavebních prací 

• Stavební povolení (ke dni podání žádosti vydané, nemusí být pravomocné 

• Rozpočet 

• Technické údaje o pořizovaném stroji 

Oprávněný žadatel 

• Fyzická osoba, která není starší 40 let ke dni podání žádosti 

• Právnická osoba, je-li řízena osobou, která není starší 40 let ke dni podání žádosti 

• dosáhla minimální zemědělské kvalifikace nebo si ji do 3 let doplní (kurz 

pro zemědělské podnikatele) 

• není evidován v Evidenci zemědělského podnikatele déle než 24 měsíců   

• je evidován v Evidenci zemědělského podnikatele nejpozději ke dni podání 

žádosti o dotaci 

 

PODPORA AGROTURISTIKY  27. 10. 2020 

Podporované aktivity 

• Stavební obnova nebo výstavba malokapacitního ubytovacího (6–40 lůžek), 

zařízení včetně stravovacích zařízení v rámci turistické infrastruktury 

• Sportoviště, zázemí pro turisty, parkovací prostory (musí být součástí projektu), 

doprovodná zeleň, oplocení 

• Požární nádrže do 10 m3 

• Nákup zařízení v rámci turistické infrastruktury 

• Nemovitosti do 10 % ceny projektu 

• Nábytek, nezbytná výpočetní technika 

Výše dotace • 45 % malý podnik; 35 % střední podnik; 25 % velký podnik 

Oprávněný žadatel 
• Zemědělský podnikatel (FO nebo PO), který podniká v zemědělství déle než 2 roky 

a chce rozšířit svoji činnost na jiný nezemědělský obor 

Základní přílohy 
• Souhrnný rozpočet 

• Projektová dokumentace a vydané stavební povolení  

Podmínky 
• Za poslední úč. uzavřené období musíte mít nejméně 30 % příjmů ze zemědělské 

prvovýroby nebo hospodařit na min. 10 ha lesa 
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INVESTICE DO NEZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ  27. 10. 2020 

Podporované aktivity 

• Založení nebo rozvoj Vaší nové nezemědělské činnosti (např. pořízení stavebních 

strojů a provádění výkopových prací, stavebniny, dřevařské a truhlářské 

provozovny, servis aut, pekárna, kovárna, minipivovar, cukrárna, …) 

• Pořízení nového stroje či technologie, např. vysokozdvižné vozíky, nakladače, 

montážní vozíky, jeřáby, rypadla, bagry atd. 

• Stavební obnova či nová výstavba provozovny 

• Výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv 

• Pořízení základního nábytku a výpočetní techniky 

• Úpravy povrchů, manipulační plochy, oplocení 

Výše dotace • 45 % malý podnik; 35 % střední podnik; 25 % velký podnik 

Oprávněný žadatel 
• Zemědělský podnikatel (FO nebo PO), který podniká v zemědělství déle než 2 

roky a chce rozšířit svoji činnost na jiný nezemědělský obor 

Základní přílohy 

• Souhrnný rozpočet 

• Technické údaje o pořizovaném stroji 

• Projektová dokumentace a vydané stavební povolení u staveb 

Podmínky 

• Za poslední úč. uzavřené období musíte mít nejméně 30 % příjmů ze zemědělské 

prvovýroby nebo hospodařit na min. 10 ha lesa 

• Dotaci nelze poskytnout na nákup automobilů, stroj nesmí mít v tech. průkazu 

uvedeno „T“ 

 

ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH  

PRO VLASTNÍKY BYTOVÝCH DOMŮ  
       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 
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