AKTUÁLNÍ DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI MAS ŘÍČANSKO
DOMOZA projekt s.r.o. Vám nabízí pomocnou ruku v těchto oblastech:

Zdarma s Vámi zkonzultujeme Váš záměr. Důkladně a kvalitně
připravíme a předložíme Vaši žádost včetně povinných příloh.

Dotace

Zajistíme Vám kompletní administraci úspěšného projektu.
Postaráme se o Váš projekt i po proplacení dotace.

Monitoring
Komplexně připravíme a zorganizujeme výběrové řízení dle zákona
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a dle
pravidel poskytovatele dotace.

Zakázky

Zajistíme zpracování nabídek pro účast v zadávacích/výběrových
řízeních a dalších souvisejících dokumentů.

Zpracujeme Vám rozvojový strategický plán obce, směrnici pro
zadávání zakázek malého rozsahu, studii proveditelnosti,
podnikatelský plán či finanční analýzu.

Další činnosti

DOMOZA projekt s.r.o. | Teslova 1202/3, 301 00 Plzeň | Vědeckotechnický park Plzeň, Budova A1
www.domoza-projekt.eu

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM
ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ

DO 31. 10. 2018

 stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro
přivedení inženýrských sítí

Podporované aktivity

Výše dotace







nákup pozemků a staveb
pořízení kompenzační pomůcek
podpora zvýšení kapacity mateřských škol, dětských skupin, služeb péče o děti do tří let
zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu

 95 % celkových způsobilých výdajů projektu
 minimální výše způsobilých výdajů 400 000 Kč
 maximální výše způsobilých výdajů činí 8 000 000 Kč





Základní přílohy

rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury včetně zabezpečení bezbariérovosti

projektová dokumentace
položkový rozpočet stavby
studie proveditelnosti
územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo účinná veřejnosprávní smlouva nahrazující územní
řízení

 žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením
ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení

 výpis z rejstříku škol a školských zařízení
 stanovisko krajské hygienické stanice ke kapacitě školy (je-li relevantní)
 publicita MAS a SCLLD
Podmínky

 projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání

Kontaktní osoba

Bc. Radka Koulová
+420 727 825 092
koulova@domoza-projekt.eu

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ

Podporované aktivity

Výše dotace









DO 31. 10. 2018

založení nového podnikatelského subjektu
rozšíření stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem
rozšíření nabízených produktů a služeb sociálního podniku
rozšíření prostorové kapacity sociálního podniku
zavedení nových technologií výroby v sociálním podniku
zefektivnění procesů sociálního podniku
rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ

 95 % celkových způsobilých výdajů
 minimální výše způsobilých výdajů činí 400 000 Kč
 maximální výše způsobilých výdajů činí 2 000 000 Kč
 podnikatelský plán
 územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení
 žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením

Základní přílohy

ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení






projektová dokumentace
položková rozpočet stavby
výpis z rejstříku trestů
publicita MAS a SCLLD

Podmínky

 rozšíření musí být propojené s personálním rozšířením

Kontaktní osoba

Bc. Radka Koulová
+420 727 825 092
koulova@domoza-projekt.eu

DEINSTITUCIONALIZACE PSYCHIATRICKÉ PÉČE
Podporované aktivity

Výše dotace

DO 31. 8. 2018

 zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče – centra
duševního zdraví, stacionáře se zaměřením na psychoterapeutické služby, psychiatrické
ambulance s rozšířenou péčí

 95 % celkových způsobilých výdajů
 minimální výše způsobilých výdajů činí 400 000 Kč
 maximální výše způsobilých výdajů činí 2 105 260 Kč
 územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení
 žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením
ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení

Základní přílohy








projektová dokumentace
položková rozpočet stavby
oprávnění nebo registrace k poskytování zdravotních služeb
stanovisko Ministerstva zdravotnictví ČR
vyjádření Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR
publicita MAS a SCLLD

Podmínky

 cílová skupina jsou osoby s duševními poruchami a poruchami chování a jejich rodiny

Kontaktní osoba

Bc. Radka Koulová
+420 727 825 092
koulova@domoza-projekt.eu

PAMÁTKY UNESCO

Podporované aktivity

Výše dotace










DO 31. 10. 2018

obnova památek
restaurování části památek a mobiliářů
odstraňování přístupových bariér
zvýšení ochrany památek a jejího zabezpečení
rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů
digitalizace památek a mobiliářů
obnova parků a zahrad u souboru památek
modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického
zázemí

 95 % celkových způsobilých výdajů
 minimální výše způsobilých výdajů činí 400 000 Kč
 maximální výše způsobilých výdajů činí 9 473 680 Kč
 územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení
 žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením
ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení

Základní přílohy

Podmínky






studie proveditelnosti
projektová dokumentace
položková rozpočet stavby
publicita MAS a SCLLD

 památky zapsané na Seznamu světového dědictví UNESCO
 památky zařazených na Indikativním seznamu světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní
dědictví

Kontaktní osoba

Bc. Radka Koulová
+420 727 825 092
koulova@domoza-projekt.eu

DOPRAVA

DO 30. 11. 2018
 rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných parkovacích systémů P+R, K+R, B+R
 rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných parkovacích systémů P+G
 rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic a místních komunikací nebo chodníků
a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic a místních komunikací, přizpůsobených osobám
s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení

 rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné
hromadné dopravy

 rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice, místní
Podporované aktivity

komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností
pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší

 realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy
 rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a
chodce se společným nebo odděleným provozem s dopravním značením sloužících k dopravě do
zaměstnání, škol a za službami

 rekonstrukce, modernizace a výstavba jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro
cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací s dopravním značením
sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami

 úprava a realizace liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních
komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty
nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola, sloužících k dopravě do zaměstnání,
škol a za službami
Výše dotace

 95 % celkových způsobilých výdajů
 minimální výše způsobilých výdajů činí 400 000 Kč
 maximální výše způsobilých výdajů činí 4 000 000 Kč
 územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení
 žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením
ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení

Základní přílohy








studie proveditelnosti
karta souladu projektu s principy udržitelné mobility
projektová dokumentace
položková rozpočet stavby
publicita MAS a SCLLD
smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících (je-li relevantní)

Podmínky

 datum ukončení realizace projektu 30. 6. 2023

Kontaktní osoba

Bc. Radka Koulová
+420 727 825 092
koulova@domoza-projekt.eu

