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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 

 

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
http://www.domoza-projekt.eu/
https://www.domoza-projekt.eu/o-nas/
https://www.domoza-projekt.eu/o-nas/
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Feafrd%2Fcsv%2F1476452639790%2F1476452912144.pdf
http://www.rhkpk.cz/
https://www.domoza-projekt.eu/wp-content/uploads/sites/73/2020/05/Referen%C4%8Dn%C3%AD_projekty_DOMOZA_projekt.pdf


 

 
 

Spolehlivý partner pro Váš rozvoj. 

www.domoza-projekt.eu 

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     

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ  do 13.7.2021 

Podporované aktivity 

• Investice pro živočišnou výrobu (prasata, drůbež, ovce, kozy, králíci, koně) 

• Výstavba a rekonstrukce ustájovacích prostor a chovatelských zařízení, 

skladovacích prostor pro druhotné produkty živočišné výroby vč. jejich 

úpravy a zpracování a skladovacích prostor pro krmiva a/nebo steliva pro 

přímou spotřebu v podniku 

• Pořízení technologií a zemědělských strojů pro živočišnou výrobu 

• Investice pro rostlinnou výrobu (ovoce, zelenina, brambory, chmel, vinná réva, 

léčivé, aromatické a kořeninové rostliny) 

• Výstavba a rekonstrukce staveb a pořízení technologií pro posklizňovou 

úpravu, skladování a expedici (vč. čištění, třídění, balení apod.) rostlinné 

produkce včetně technologií na čištění technologických vod 

• Výstavba a rekonstrukce nosných konstrukcí sadů a chmelnic včetně 

protikroupových a protidešťových systémů a ochranných sítí proti ptactvu 

• Pořízení sadbového materiálu do nové výsadby révy vinné 

• Výstavba a rekonstrukce skleníků, fóliovníků, kontejneroven včetně 

souvisejících technologií, kromě závlahových systémů 

• Výstavba a rekonstrukce dalších zahradnických a speciálních staveb 

včetně souvisejících technologií – dočasná úložiště vyzvednutého 

sadebního materiálu (klimatizované haly, chladicí boxy apod.), pařeniště, 

stacionární kompostéry, školky na ovocné druhy včetně révy vinné a sadby 

chmele 

• Nákup speciálních mobilních strojů pro zemědělskou výrobu 

• Pořízení strojů pro živočišnou a rostlinnou výrobu (např. nakladač, 

cisterna, secí stroj, aplikátor kejdy, mulčovač, brány, smyky, obraceč, 

nahrnovač, žací stroj, postřikovač, speciální traktory……)  

• Nádrže na zadržení srážkových vod ze střech (nové stavby i rekonstrukce) o 

minimální kapacitě 6 000 l vč. okapových systémů na svod vody ze střech do 

nádrže 

• Retenční nádrže – výstavby, rekonstrukce a obnovy funkce retenčních nádrží, 

které jsou projektovány v souladu s odvětnovou technickou novou vodního 

hospodářství TNV 75 2415 Suché nádrže.  

Výše dotace 

• 50 % (+ 5 % pro mladé zemědělce s historií méně než 5 let, + 5 % pro ekologické 

zemědělce), max. 60 % 

• Min. 250 000 Kč, max. 50 000 000 Kč 

Základní přílohy 
• Rozpočet 

• Technické údaje o pořizovaném stroji 

Oprávněný žadatel • Zemědělský podnikatel zapsaný v evidenci zemědělského podnikatele  

Důležité 

• K podání žádosti o dotaci není třeba projektová dokumentace ani stavební 

povolení, dokládat se bude v listopadu 2021 

• Musí být splněna podmínka finančního zdraví – u projektů nad 2 mil. Kč 

• Projekt musí být efektivní – dle parametrů PRV  

Finanční limity zde 
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ZPRACOVÁNÍ A UVÁDĚNÍ NA TRH ZEMĚDĚLSKÝCH 

PRODUKTŮ  
do 13.7.2021 

Podporované 

aktivity 

• pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální 
úpravu, balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících se 
sledovatelností produktů) 

• výstavba, modernizace a rekonstrukce budov (včetně manipulačních ploch a 
bouracích prací nezbytně nutných pro realizaci projektu)  

• investice související se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných 
surovin vznikajících při zpracování s výjimkou odpadních vod 

• investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů  
• investice související s uváděním vlastních produktů na trh (výstavba a rekonstrukce 

prodejen, pojízdné prodejny, stánky, prodej ze dvora, vybavení prodejen, dopravní 
prostředky a další vybavení pro dovoz ke konečnému spotřebiteli) 

• investice související s tvorbou e-shopů a internetových stránek – počítačový 
hardware a software 

• investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu 

Typové projekty 

• Vybudování/vybavení moštárny, sýrárny, výrobny salámů, marmelád, pekárny, 

cukrářské výrobny 

• Pořízení balící linky včetně stroje na označování čárovými kódy 

• Pořízení chladicích boxů, pořízení dopravních aut s chladicí/mrazicí jednotkou 

pro dovoz výrobků 

• Zřízení prodejny, pořízení pojízdné prodejny a stánků 

• Vybudování bourárny 

Výše dotace 
• 50 %  

• Min. 100 000 Kč, max. 75 000 000 Kč 

Základní přílohy 
• Rozpočet 

• Technické údaje o pořizovaném stroji 

Oprávněný žadatel 
• Zemědělský podnikatel zapsaný v evidenci zemědělského podnikatele  

• Výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu a výrobce krmiv 

Důležité 

• K podání žádosti o dotaci není třeba projektová dokumentace ani stavební 

povolení, dokládá se v listopadu 2021 

• Podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby musí být u zemědělského podnikatele 

více než 45 %.  

• Projekt se musí týkat výroby potravin pro lidskou spotřebu nebo krmiv pro 

hospodářská zvířata 

• Předmět nesmí sloužit pouze pro poskytování služeb 

Finanční limity uvedeny zde 
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PODPORA MLADÝCH ZAČÍNAJÍCÍCH ZEMĚDĚLCŮ  13.7.2021 

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 

Důležité 

• podpora je omezena na podniky, které spadají do definice mikro nebo malého 

podniku 

• ke dni podání Žádosti o dotaci splní žadatel minimální a maximální velikost 

podniku, která je dána dosažením minimální, resp. maximální, hodnoty standardní 

produkce 

• po dobu realizace podnikatelského plánu je žadatel povinen dosahovat min. 45 % 

příjmů ze zemědělské prvovýroby a plnit hodnoty minimální standardní produkce 
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