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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, který je 

často podmínkou dotace  

▪ Plán rozvoje sportu, který 

musí mít každá obec 

▪ Směrnici pro zadávání 

zakázek malého rozsahu 

Zorganizujeme pro Vás školení.  
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POBYTOVÁ ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽEB DO 20.6. 2021 (zřejmě bude 

prodlouženo) 

Podporované aktivity 

• výstavba a rekonstrukce budov v současné době registrovaných kapacit sociálních služeb 

(chráněné bydlení, domov pro osoby se zdravotním postižením, týdenní stacionáře, domov se 

zvláštním režime, domov pro seniory) 

• rekonstrukce ubytovacích kapacit pobytových sociálních služeb s důrazem na plnění standardů 

kvality a snižování počtu tří a vícelůžkových pokojů 

• rekonstrukce budov směřující k rozdělení prostor na domácnosti dle Doporučeného postupu 

MPSV č. 2/2016 MTS pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou 

• přístavba, nástavba a stavební úprava stávající budovy zařízení v souladu s krajskými 

střednědobými plány rozvoje sociálních služeb 

• pořízení vnitřního vybavení, zdravotních prostředků a technologického vybavení kuchyně a 

prádelny při zvyšování kapacit zařízení sociálních služeb 

Výše dotace • max. 75 % způsobilých výdajů, max. 60 mil. Kč 

Základní přílohy 

• rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb. (případně 

se může poskytovatelem sociálních služeb stát později – dle opatření) 

• projektová dokumentace, položkový rozpočet 

• statický posudek v případě rekonstrukce (tj. nástavby, přístavby, stavební úpravy) 

Podmínky 

• minimální výše způsobilých výdajů musí činit 3 mil. Kč 

• dotace je vyplácena v režimu ex-post 

• max. doba pro ukončení realizace projektu → 31. 11. 2024 

• žadatel musí být vlastníkem budovy a pozemku, na kterých nesmí váznout zástavní právo  

Kontaktní osoba Ing. Jaroslava Konvalinková 

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

 

HASIČI – INVESTIČNÍ DOTACE PRO JSDH OBCÍ DO 13. 5. 2021 

Podporované aktivity 

• Nákup nové cisternové automobilové stříkačky 

• Nákup nového dopravního automobilu 

• Výstavba nebo rekonstrukce hasičské zbrojnice 

Výše dotace 

• 70 % na nákup cisternové automobilové stříkačky (max. výše dotace 2,5 mil. Kč) 

• 70 % na nákup dopravního automobilu (max. výše dotace 450 tis. Kč) 

• 50 % na výstavbu nebo rekonstrukci hasičské zbrojnice (min. výše dotace 450 tis. Kč,                                 

max. výše dotace 4,5 mil. Kč) 

Základní přílohy 
• Projektová dokumentace – je-li relevantní 

• Rozpočet 

Podmínky 

• Dotace je určena pro obce zřizující jednotku sboru dobrovolných hasičů. 

• Dotace je určena pro JPO kategorie II, III nebo V (POZOR! JPO V nemohou žádat o dotaci na 

nákup cisternové automobilové stříkačky). 

• Požární zbrojnice musí splňovat požadované velikosti prostor dle závazné přílohy 

poskytovatele dotace. 

Kontaktní osoba Bc. Lucie Soukupová 

+420 602 469 038, soukupova@domoza-projekt.eu  
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VÝSTAVBA VODOVODŮ, KANALIZACÍ A ČOV 
DO 30. 9. 2021 nebo do 

vyčerpání alokace 

Podporované aktivity 

• VODOVODY 

• výstavba vodovodů pro veřejnou potřebu vč. souvisejících vodárenských objektů 

minimálně pro 50 obyvatel v obcích nebo místních částech do 2 000 obyvatel 

• výstavba a modernizace zařízení ke zkvalitnění technologie úpravy vody, její 

akumulace a čerpání s cílem zlepšení jakosti nebo dostupnosti pitné vody v obcích 

do 2 000 obyvatel 

• KANALIZACE 

• výstavba a intenzifikace čistíren odpadních vod, v obcích minimálně pro 50 obyvatel, 

kde po realizaci budou splněny ukazatele jakosti vypuštěné vyčištěné vody 

stanovené příslušným vodoprávním úřadem (v případě budování nové ČOV musí být 

v rámci akce zajištěno napojení minimálně 50 % obyvatel obce) 

• výstavba hlavních kanalizačních sběračů, kanalizační sítě a souvisejících objektů 

spojených s výstavbou ČOV podle předchozího bodu 

• dostavba hlavních kanalizačních systémů a souvisejících objektů (vyjma ČOV) 

minimálně pro 50 obyvatel, za předpokladu, že odpadní vody budou odváděny a 

následně čištěny na již existujících, kapacitní a vyhovující ČOV 

• odstranění volných výustí realizací komplexního opatření řešícího odkanalizování 

obce nebo místní (městské) části spojené s výstavbou ČOV v obcích minimálně pro 

50 obyvatel nebo za předpokladu, že odpadní vody budou odváděny a následně 

čištěny na již existující, kapacitní a vyhovující ČOV 

Výše dotace 

• 70 % celkových způsobilých výdajů – obec do 1000 trvale hlášených obyvatel 

• 65 % celkových způsobilých výdajů – obec v rozmezí 1001 až 2000 trvale hlášených obyvatel 

• 60 % celkových způsobilých výdajů – obec s více než 2000 trvale hlášených obyvatel 

• UZNATELNÉ NÁKLADY NA JEDNOHO PŘIPOJENÉHO TRVALE HLÁŠENÉHO OBYVATELE 

• Podprogram „vodovody“ → max. 100 tis. Kč bez DPH a v případě společné realizace 

nové úpravny vody nebo přivaděče a vodovodu max. 110 tis. Kč bez DPH 

• Podprogram „kanalizace“ → max. 150 tis. Kč bez DPH a v případě společné realizace 

nové ČOV a kanalizace max. 165 tis. Kč bez DPH 

• Maximální výše podpory činí 50 000 000 Kč 

Základní přílohy 

• pravomocné a platné územní rozhodnutí a stavební povolení, popř. stanovisko 

vodoprávního orgánu, že stavební povolení na akci nebo její část není vyžadováno 

• projektová dokumentace vč. položkového rozpočtu 

• Stanovisko vodoprávního úřadu kraje z hlediska souladu řešení a rozsahu akce se 

zpracovaným PRVKÚK 

• Souhlas vlastníka provozně související infrastruktury, na kterou se navrhovaná 

infrastruktura napojuje (je-li relevantní) 

Podmínky 

• Akce musí být v souladu se zpracovaným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje 

a musí mít pravomocné stavební povolení, popř. stanovisko vodoprávního orgánu, že 

stavební povolení na akci nebo její část není vyžadováno. 

• Akce musí tvořit funkční celek. 

• Realizace akce (zajištění kolaudačního souhlasu, nebo rozhodnutí o uvedení stavby do 

zkušebního provozu vč. nabytí právní moci) musí být nejpozději do 31. 12. 2025. 

Kontaktní osoba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Radka Koulová 

+420 727 825 092, koulova@domoza-projekt.eu 
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SPORTOVIŠTĚ, TĚLOCVIČNY, SPORTOVNÍ HALY DO ZÁSOBNÍKU PROJEKTŮ 

Podporované aktivity 

• Modernizace či rekonstrukce sportovních zařízení včetně zázemí 

• Výstavba sportovních zařízení včetně zázemí 

• Pořízení dlouhodobého majetku související se sportovním zařízením 

• Vybudování bezbariérových přístupů do sportovních zařízení 

Výše dotace • 70 %, minimální výše dotace je alespoň 1 mil. Kč 

Základní přílohy 

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

technologický postup realizace akce a základní výkresovou část 

• Položkový rozpočet 

• Pravomocné stavební povolení, popř. jiný dokument pro konkrétní druh povolovacího řízení  

Podmínky 

• Výzva není určena pro dopravní nebo dětské hřiště, aquapark, veřejná koupaliště, veřejné 

volnočasové sportoviště. 

• Dlouhodobý majetek může být pořízený výhradně v rámci akce, jejímž předmětem je výstavba 

či technické zhodnocení sportovního zařízení  

Kontaktní osoba Ing. Radka Koulová 

+420 727 825 092, koulova@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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PRŮZKUM, POSÍLENÍ A BUDOVÁNÍ ZDROJŮ VODY DO 30. 6. 2021 

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 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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PŘIPRAVTE SE NA PLÁNOVANÉ VÝZVY  

RYBNÍKY A 

MALÉ VODNÍ 

NÁDRŽE 

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

• Výstavba a obnova nerybochovných rybníků 

• Výstavba a obnova požárních nádrží 

ZLEPŠENÍ 

POSKYTOVÁNÍ 

SOCIÁLNÍCH 

SLUŽEB 

• Rekonstrukce a výstavba domovů pro seniory, azylových domů, budov služeb pro prevenci 

a poradenství, budov pro terénní a ambulantní služby 

• Pořízení automobilů pro terénní služby 

• Vybavení pro pacienty – asistivní a asistenční technologie 

• Vybavení pro pacienty pobytových službe – lůžka, vozíky, bezbariérové prvky 

• Vše v nízkoenergetickém standardu 

VÝSADBA 

STROMŮ  

• Pořízení vysazovaných listnatých stromů – materiál, pořízení technologie na závlahu, 

publicita, odborný posudek (tj. povinná příloha žádosti o dotaci), zajištění odborného 

dozoru 

BEZPEČNOST 

PROVOZU 

• výstavba, rekonstrukce nebo úpravy chodníků 

• výstavba, rekonstrukce nebo bezbariérové úpravy nástupišť linkových spojů a veřejné 

hromadné dopravy podél autobusových zastávek 

• výstavba, rekonstrukce nebo stavební úpravy vlastních autobusových zálivů 

CYKLODOPRAVA • výstavba či oprava cyklistické stezky 

• zřízení jízdních pruhů pro cyklisty na místních komunikacích nebo silnicích II. a III. třídy 

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)   

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 

REGENERACE 

SÍDLIŠŤ 

• Výstavba nebo rekonstrukce místních komunikací, chodníků a cyklistických stezek 

• Výstavba protihlukových stěn, výstavba/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 
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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“) 

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) 
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