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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 podnikatelům, 

zemědělským subjektům i obcím a městům 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 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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ÚSPORY ENERGIE V PODNIKATELSKÝCH 

OBJEKTECH 
do 30. 6. 2021 

Podporované aktivity 

• Zateplení firemních budov, výměna a renovace oken a vstupních dveří a vrat, 

instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla 

• Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a 

v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti 

• Modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (výměna za nové 

efektivní osvětlovací systémy) 

• Modernizace stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke 

zvýšení účinnosti 

• Instalace nových zdrojů vytápění pro vlastní spotřebu (kotle na biomasu, solární 

systémy, tepelná čerpadla, …) 

• Snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a 

technologických procesů (nelze kolová a pásová vozidla) 

• Využití odpadní energie ve výrobních procesech 

Výše dotace 

• 50 % malý podnik; 40 % střední podnik; 30 % velký podnik 

• Minimální výše způsobilých výdajů činí 500 000 Kč 

• Maximální výše způsobilých výdajů činí 200 000 000 Kč 

Základní přílohy 

• Energetický posudek podle zákona o hospodaření energií zpracovaný 

autorizovanou osobou 

• Souhrnný rozpočet 

• Technické údaje o pořizovaném stroji 

• Projektová dokumentace včetně povolení stavebním úřadem v případě stavebních 

prací 

Oprávněný žadatel 

• Podnikatel (FO nebo PO), který podniká déle než 2 roky 

• Obor podnikání: Zpracovatelský průmysl; Stavebnictví; Těžba a dobývání; 

Zdravotnictví; Zemědělství, rybářství a lesnictví; Výroba a rozvod elektřiny, plynu 

tepla a klimatizovaného vzduchu; Zásobování vodou (odpadní vody, odpady a 

sanace); Doprava a skladování; Ubytování, stravování a pohostinství; …  

Podmínky 

• Maximální možný instalovaný výkon fotovoltaického systému je 1MWp . 

• Maximální roční výroba elektřiny z vysokoúčinné KVET (kombinovaná výroba 

elektřiny a tepla) by neměla být vyšší než roční spotřeba elektřiny příslušného 

podniku. Vyrobené teplo a chlad by mělo být primárně určené pro vlastní spotřebu 

podniku. 

• Projekt nelze realizovat v Praze.  

 

www.domoza-projekt.eu 

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-%20projekt.eu?subject=Dotace%20DOMOZA
mailto:konvalinkova@domoza-%20projekt.eu?subject=Dotace%20DOMOZA

