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INFORMACE PRO OBCE A MĚSTA 

 

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 
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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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  LESNÍ CESTY DO 27. 10. 2020 

Podporované aktivity 

• Výstavba nových lesních cest 1L a 2L (investice, které souvisejí s výstavbou nových lesních cest 

1L a 2L nebo rekonstrukcí lesních svážnic (3L) a technologických linek (4L) na lesní cesty 1L a 

2L včetně souvisejících objektů a vybavení (mosty, propustky, brody, opěrné a zárubní zdi, lesní 

sklady)) 

• Rekonstrukce stávajících lesních cest 1L a 2L (investice, které souvisejí s rekonstrukcí 

stávajících lesních cest 1L a 2L, včetně souvisejících objektů (bezpečnostní zařízení a dopravní 

značky) a objektů a vybavení včetně nezbytně vyvolaných investic (přeložky inženýrských sítí, 

úpravy dopravní infrastruktury) 

Výše dotace • 90 % celkových způsobilých výdajů (max. 8 mil. Kč) 

Podmínky 

• Projektovou dokumentaci ani stavební povolení není nutné mít zpracovanou k podání žádosti 

o dotaci, dokládána bude cca v lednu 2021 a to v případě schválení žádosti o dotaci. K podání 

žádosti je ovšem nutné vědět, jaké práce budou prováděny a znát jejich finanční rozsah. Vhodné 

je také připravovat projektovou dokumentaci v souladu s pravidly výzvy. 

• Žádat o dotaci mohou držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, kteří jsou 

fyzickými (i nepodnikajícími) či právnickými osobami včetně obcí (hospodaří min na 3 ha lesa) 

Kontaktní osoba Ing. Jaroslava Konvalinková 

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

 

 RYBNÍKY, MALÉ VODNÍ NÁDRŽE  ZÁŘÍ 2020 

Podporované aktivity a 

výše dotace 

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

o výše dotace max. 70 % z uznatelných nákladů stavebně-technologické části, 

maximálně do výše 2 mil. Kč na akci a zároveň maximálně do výše 350 Kč/m3 

vytěženého sedimentu (průměrná mocnost sedimentu min. 40 cm) 

• výstavba a obnova nerybochovných rybníků a malých vodních  

o výše dotace max. 70 % z uznatelných nákladů stavebně-technologické části, 

maximálně do výše 4 mil. Kč za každý započatý hektar a současně maximálně do výše 

10 mil. Kč na celou akci.  

Základní přílohy 

• Projektová dokumentace, položkový rozpočet 

• Platné územní rozhodnutí v případě výstavby nebo obnovy nefunkčního díla 

• Doklad o vlastnictví vodního díla 

• Stanovisko správce povodí 

Podmínky 

• Podíl investic na akci musí být min. 15 % 

• Rybníky o velikosti nad 0,5 ha musí být po rekonstrukci schopny převést „stoletou vodu“ 

• V případě odbahnění musí být průměrná výška sedimentu min. 40 cm 

Kontaktní osoba Ing. Jaroslava Konvalinková 

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

 

 ZELEŇ V OBCÍCH DO 2. 11. 2020 

Podporované aktivity 

• 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 

apod. 

Výše dotace 
• 60 % celkových způsobilých výdajů  

• Minimální výše způsobilých přímých realizačních výdajů činí 250 000 Kč bez DPH 

Základní přílohy 

• Projektová dokumentace  

• Stanovisko stavebního úřadu dokládající soulad s územně plánovací dokumentací nebo 

schváleným plánem pozemkových úprav  

• Povolení ke kácení 

• Položkový rozpočet dle požadavků AOPK 

Kontaktní osoba Ing. Radka Koulová 

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

 

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

 

 

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 

ENERGETICKÉ ÚSPORY VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH DO 2. 3. 2021 

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) 

• Rekonstrukce a modernizace vnitřního osvětlení 

• Instalace solárně-termických nebo fotovoltaických systémů 

• Výstavba nových veřejných budov v pasivním energetickém standardu 

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 Ing. Radka Koulová 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODPORA REGIONŮ – NADACE ČEZ 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  

 

https://www.domoza-projekt.eu/
http://www.domoza-projekt.eu/
https://www.domoza-projekt.eu/2020/04/18/dotace-pro-bytove-domy/
mailto:soukupova@domoza-projekt.eu
https://www.domoza-projekt.eu/2019/08/22/vyuzijte-dotace-na-snizeni-uspor/
mailto:koulova
mailto:konvalinkova
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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 

• Max. 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 

 

 

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, náměstí, veřejná prostranství 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 
• Max. 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  

  

 

https://www.domoza-projekt.eu/
http://www.domoza-projekt.eu/
https://www.domoza-projekt.eu/wp-content/uploads/sites/73/2020/05/Vozidla_alternativní_SFŽP_plakát_page-0001.jpg
https://www.domoza-projekt.eu/2020/05/11/dotace-na-chodniky-mistni-komunikace-verejna-prostranstvi-destovka-pro-obce-2020/
mailto:soukupova@domoza-projekt.eu
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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  

 

 ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ – NADACE ČEZ 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 

 

 

VODOHOSPODÁŘSKÁ INFRASTRUKTURA   

– PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA  

DO 29. 1. 2021 

nebo do vyčerpání alokace 

Podporované aktivity 

Projektová příprava v souvislosti s projekty, které budou předloženy v rámci Operačního programu 

životní prostředí 2021-2027, a které budou zaměřeny na: 

A. VÝSTAVBU KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU (za předpokladu existence vyhovující 

ČOV či související výstavby dle aktivity B.) – pouze v souběhu s aktivitou C. 

B. VÝSTAVBU, MODERNIZACI A INTENZIFIKACI ČOV – pouze v souběhu s aktivitou C. 

C. PŘIVADEČE A ROZVODNÉ SÍTĚ PITNÉ VODY VČ. SOUVISEJÍCÍCH OBJEKTŮ A ZDROJŮ, ÚPRAVNY 

VODY – lze buď samostatně nebo v souběhu s aktivitou A. či B. 

Výše dotace 
• Až do výše 90 % celkových způsobilých výdajů (max. však 5 mil. Kč na žádost a zároveň  

max. 4 % z investičních nákladů na realizaci opatření z OPŽP) 

Základní přílohy 
• Variantní studie/odborný posudek zpracovaný dle závazného vzoru 

• Rozpočet zpracovaný dle závazného vzoru 

Podmínky 

• Účelem je zajistit financování nákladů na projektovou přípravu a zadávací řízení na realizaci 

vodohospodářských projektů, pro které bude vyhlášena související výzva v OPŽP 2021-2027 

(pro tuto výzvu bude podmínkou přijatelnosti existence stavební dokumentace pro provedení 

stavby, pravomocné stavební povolení a uzavřené smlouvy o dílo na realizační zakázku). 

• Ukončená fáze přípravy projektů v rozsahu stavební dokumentace pro provedení stavby, 

uzavřené smlouvy o dílo na realizaci stavby a vydané stavební povolení musí být realizovány 

nejpozději do 31. 12. 2020. 

Kontaktní osoba Ing. Radka Koulová 

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

 

 

https://www.domoza-projekt.eu/
http://www.domoza-projekt.eu/
mailto:soukupova@domoza-projekt.eu
mailto:konvalinkova
https://www.domoza-projekt.eu/2020/08/17/dotace-na-projektovou-pripravu-vodohospodarske-projekty/
https://www.domoza-projekt.eu/2020/08/17/dotace-na-projektovou-pripravu-vodohospodarske-projekty/
mailto:konvalinkova@domoza-projekt.eu
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VÝSADBA STROMŮ V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ DO 30. 4. 2021 0 

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 

• Max. 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  

• 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   

 

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ  DO 31. 10. 2020 

Podporované aktivity 
• Obnova osvětlovacích soustav a pořízení nebo optimalizace řídicího systému veřejného 

osvětlení 

Výše dotace • Až do výše 50 % celkových způsobilých výdajů (max. však 2 mil. Kč) 

Základní přílohy 

• Energetický posudek nebo audit (musí být zpracovaný podle Příručky pro energetické 

specialisty na zpracování energetického posudku soustav veřejného osvětlení pro potřeby 

programu EFEKT) 

• Kopie pasportu veřejného osvětlení 

• Zatřídění komunikace do tříd osvětlenosti ČSN CEN/TR 13201-1 

• Projektová dokumentace v minimálním rozsahu položkového rozpočtu (výdaje musí být 

rozdělené na způsobilé a nezpůsobilé) 

Podmínky 

• Žádná část světelného toku vyzařovaného svítidlem nesmí směřovat nad vodorovnou rovinu 

procházející středem svítidla. 

• Úroveň osvětlení nebo jasu komunikace nesmí překročit hodnoty požadované normou ČSN EN 

13201 o více než 30 %. 

• Teplota chromatičnosti vyzařovaného světla všech svítidel, která jsou předmětem podpory, 

nesmí být vyšší než požadované hodnoty uvedené v tabulce Metodického pokynu pro žadatele 

o dotaci. 

• Program není zaměřen na zřízení zcela nové osvětlovací soustavy. 

Kontaktní osoba Bc. Lucie Soukupová 

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

 

 

https://www.domoza-projekt.eu/
http://www.domoza-projekt.eu/
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POVODŇOVÁ OCHRANA V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ  DO 11. 1. 2021 

Podporované aktivity 

• snížení kapacity koryta a rozliv do údolní nivy, vytváření povodňových koryt, tůní 

• zvýšení kapacity koryta složeným profilem, vložení stěhovavé (meandrující) kynety pro 

běžné průtoky v intravilánu obcí 

• zvýšení členitosti a zlepšení morfologie koryta vodních toků 

• umožnění povodňových rozlivů do nivních ploch, (v intravilánu tzv. povodňové parky, v 

extravilánu do volné krajiny) 

• povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení (plošný vsak, průleh, průleh s 

rýhou, vsakovací nádrž) 

• dešťové zahrady (kombinace modré a zelené infrastruktury) 

• podzemní vsakovací zařízení s retenčním prostorem vyplněným štěrkem nebo 

prefabrikáty 

• povrchové či podzemní retenční prostory s regulací odtoku do povrchových vod nebo 

kanalizace (suché retenční nádrže, retenční nádrže se zásobním prostorem, podzemní 

retenční nádrže, umělé mokřady) 

• akumulační podzemní nádrže na zachytávání srážkových vod a jejich opětovné využití 

(např. na zálivku či splachování WC) 

• výměna nepropustných zpevněných povrchů za propustné zpevněné, budování 

propustných zpevněných povrchů 

• výstavba střech s akumulační schopností (vegetační, retenční) 

• přestavby konstrukcí střech s okamžitým odtokem srážkové vody (keramické, plechové 

atd.) na povrchy s akumulační schopností (vegetační, retenční) 

• výstavba suchých nádrží (poldrů) 

• vybudování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů vodních nádrží 

Výše dotace 

• 85 % celkových způsobilých výdajů 

• v případě projektu na zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků 

a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů – 95 % celkových způsobilých výdajů 

• v případě budování propustných zpevněných povrchů – 30 % celkových způsobilých 

výdajů 

• v případě odstranění sedimentů – 40 % celkových způsobilých výdajů 

Základní přílohy • Projektová dokumentace včetně položkového rozpočtu  

• Pravomocné a platné územní rozhodnutí či stavební povolení 

 Kontaktní osoba Ing. Radka Koulová; +420 727 825 092, koulova@domoza-projekt.eu 

 PREVENCE PŘED POVODNĚMI  DO 31. 12. 2023 

Podporované aktivity 

• OPATŘENÍ S RETENCÍ 

• zřizování nových retenčních prostorů 

• úpravy na existujících vodních nádržích s retenčním účinkem 

• opatření k rozlivům povodní 

• výstavba a rekonstrukce poldrů a suchých nádrží 

• úprava stávajících suchých poldrů na retenční nádrže se stálou zásobou vody za 

podmínky zachování protipovodňové funkce nádrže 

• OPATŘENÍ PODÉL VODNÍCH TOKŮ 

• zvyšování průtočné kapacity koryt (rozšíření koryt) a jejich stabilizace vč. 

souvisejících objektů v korytech 

• výstavba ochranných hrází 

Výše dotace • Opatření s retencí – max. do 90 % stavebních nákladů 

• Opatření podél vodních toků – max. do 85 % stavebních nákladů 

Základní přílohy • Projektová dokumentace včetně položkového rozpočtu  

• Pravomocné a platné územní rozhodnutí či stavební povolení 

Kontaktní osoba Ing. Radka Koulová; +420 727 825 092, koulova@domoza-projekt.eu 

https://www.domoza-projekt.eu/
http://www.domoza-projekt.eu/
mailto:koulova
mailto:koulova
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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 

• Max. 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   

 

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  
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PROGRAM REGENERACE SÍDLIŠŤ – ÚPRAVA 

VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 
ŘÍJEN–LISTOPAD 2020 

 

Podporované aktivity 

• Výstavba nebo rekonstrukce místních komunikací, chodníků a cyklistických stezek 

• Výstavba protihlukových stěn 

• Výstavba nebo rekonstrukce odstavných či parkovacích stání 

• Zachování nebo zvýšení podílu nezpevněných ploch  

• Odstranění nadzemního vedení vysokého napětí a jeho nahrazení podzemním vedením 

• Oprava či doplnění veřejného osvětlení 

• Realizace místních protipovodňových opatření 

• Realizace opatření pro zvýšení bezpečnosti sídliště 

• Oprava stávajících a zřizování nových dětských hřišť nebo odpočinkových ploch 

• Výstavba veřejných rekreačních nebo sportovních ploch s příslušným městským mobiliářem a 

doprovodných ploch veřejné zeleně spojené s výsadbou stromů a zatravnění 

Výše dotace 
• 50 % celkových způsobilých výdajů, max. 6 000 000 Kč + 40 % lze financovat zvýhodněným 

úvěrem 

Základní přílohy 

• Projekt regenerace veřejného prostranství na sídlišti (doporučujeme zpracování 

autorizovaným architektem) a na něj navazující projektové dokumentace pro stavební povolení 

• Povolení stavby (stavební povolení, ohlášení stavby, …) 

• Položkový rozpočet 

Podmínky 

• Pozemky, na kterých má být provedena realizace financovaná z dotace musí být ve vlastnictví 

obce 

• Obec má platný územní plán a povolení pro stavbu, na kterou je žádána dotace 

• Obec má projekt v souladu s platnou ÚPD 

• Sídlištěm se rozumí ucelená část obce s bytovými domy vystavěnými nepanelovými 

technologiemi v období 1945–1990 nebo panelovými technologiemi do roku 2000, 

s minimálním počtem 100 bytů  

Kontaktní osoba Ing. Jaroslava Konvalinková 

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

 

DROBNÁ ZELEŇ V OBCÍCH DO 31. 10. 2020 

Podporované aktivity 

• Zakoupení sazenic stromů, keřů, trvalek, cibulí, hlíz a semen rostlin 

• Zakoupení potřebného materiálu (nářadí, kůly, pletivo, ochrana proti okusu, úvazy, hřebíky 

atd.); 

• Doprava sazenic a materiálu na místo realizace 

• Zakoupení/zapůjčení nářadí 

Příklady podporovaných projektů: Revitalizace školního parku, obnova ovocného sadu či vytvoření 

bylinkové zahrádky… 

Výše dotace • Až 140 tis. Kč 

Podmínky • Realizace projektu je možná od 1. 3. 2021 do 30. 11. 2021. 

Kontaktní osoba Bc. Lucie Soukupová 

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

 

 

 

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

OBČANSKÁ 

VYBAVENOST 

– PODPORA 

REGIONŮ 

• Obnova místních komunikací a jejich součástí: 

• Všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné 

pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy 

• Místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy), včetně těchto 

objektů 

• Napojení místní komunikace na příslušnou pozemní komunikaci; je-li tato v 

majetku obce 

• Obnova kanalizace, včetně úprav k odvádění vody (jen tehdy, slouží-li výlučně k 

odvádění povrchových vod z této komunikace) 

• Obnova propustků, ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, galérií, 

opěrných, zárubních, obkladních a parapetních zdí, teras, násypů a svahů, 

dělicích pásů, příkopů 

• Školní hřiště (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.), které slouží pro 

hodiny tělesné výchovy (doplňkově pro volnočasové aktivity) 

• Školní tělocvičny  

• Vybudování, rekonstrukce nebo modernizace 

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

osvětlení, oplocení) 

• Obnova propustků, mostů a lávek přes místní vodoteče a terénní nerovností 

• Obnova parkovacích a odstavných ploch s vazbou na občanskou vybavenost obcí 

• Obnova zastávek linkové osobní dopravy a hromadné veřejné dopravy 

• Obnova veřejných budov, jejichž provoz je plně hrazen z obecního rozpočtu. Jedná se o: 

• Kulturní domy 

• Obecní domy 

• Multifunkční domy 

• Školní budovy (cílem projektu není navýšit kapacitu) apod. 

• Obnovu drobných sakrálních staveb v kat. území obce – kaple, kaplička, márnice, socha, 

boží muka, kříž 

• Obnova prostoru hřbitovů, hřbitovní zdí 

• Veřejná hřiště a sportoviště, dětská dopravních hřiště, fitness hřiště, workoutová hřiště 

• Obecní koupaliště lokálního charakteru 

• Naučné/zážitkové stezky (vyjma cyklostezek) 

• Zařízení pro volnočasové aktivity (vnitřní a vnější prostory pro setkávání, komunitní a 

spolkovou činnost – klubovny, venkovní posezení apod.) 

• Příprava prostor pro provoz základní lékařské péče (pediatr, praktický lékař, zubař) a 

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

PODPORA 

BYDLENÍ 

• Zřízení pečovatelských bytů 

• Zřízení komunitního domu seniorů (10–25 bytů) 

• Zasíťování pozemků pro bytovou výstavbu 

• Pozemní komunikace (komunikace, chodníky, vjezdy, protihlukové stěny) 

• Vodovod (bez přípojek, bez přeložek) 

• Kanalizace (bez přípojek, bez přeložek) 

• Pro novou výstavbu rodinných nebo bytových domů 
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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     

 

CESTOVNÍ 

RUCH 

• 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) 

ZCHÁTRALÉ 

BUDOVY 

• 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) 

• 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)   

DOTACE PRO 

SK A TJ 

• Vybavení hmotným majetkem (do 40 tis. Kč vč. DPH), vybavení nehmotným majetkem (do 60 

tis. Kč vč. DPH) 

• Náklady na údržbu a provoz sportovních zařízení (max. do 50 % dotace) 

• Zabezpečení funkce spolku (sportovní, tělovýchovné, organizační a servisní) 

• Odměny a mzdové náklady trenérů, úrazové a cestovní pojištění, startovné, ubytování, 

stravování, … 

ZŠ, MŠ • Odstraňování havarijních stavů, opravy, modernizace a rekonstrukce ZŠ a MŠ 

• Výstavbu nových kapacit ZŠ a MŠ vč. zázemí (vyjma venkovních hřišť) 

NÁJEMNÍ 

BYTY • Opravy/modernizace či vybudování objektů/bytů určených k nájemnímu bydlení občanů 

 

 

 

 

 

 

 

PLÁNOVANÉ VÝZVY  

https://www.domoza-projekt.eu/
http://www.domoza-projekt.eu/
https://mapy.cz/zakladni?x=13.3361448&y=49.7238065&z=17&source=firm&id=12705402&q=domoza%20projekt
mailto:soukupova@domoza-projekt.eu
mailto:konvalinkova@domoza-projekt.eu

