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DABONA s.r.o., D-energy s.r.o. a D-agro s.r.o.
Kontaktní adresa:
Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
• dabona@dabona.eu • info@d-energy.cz • info@d-agro.cz

Vážení obchodní přátelé,
do rukou se Vám dostává první číslo firemního zpravodaje, který si klade za cíl informovat Vás o dění jak v oblasti
dotačních příležitostí, tak poskytnout informace o životě skupiny tří firem – společnosti DABONA s.r.o., D-energy
s.r.o a nejmladší společnosti D-agro s.r.o.

AKTUALITA – PŘEDPOKLÁDANÉ DOTAČNÍ VÝZVY:
Nová zelená úsporám – Rodinné domy ›› str. 5
Dotační výzva na období 2015–2020 v rámci prioritní osy 1–4 OPŽP ›› str. 6

Společnost DABONA s.r.o. působí na trhu již
20 let. Zabývá se zejména zpracováním žádostí
o dotace z evropských i národních programů
včetně následné spolupráce na realizaci projektu zahrnující i organizaci zadávacího řízení.
›› více na str. 3–6

Společnost D-energy s.r.o. byla založena v roce
2010 a je dceřinou společností společnosti DABONA s.r.o. Jejím hlavním polem působnosti
je oblast úspory energií, konkrétně poskytování služeb se zárukou – realizace energeticky
úsporných projektů metodou EPC.
›› více na str. 7–8

Společnost D-agro s.r.o. byla založena v roce
2012 a do vínku jí byla dána zemědělská činnost. D-agro s.r.o. je čistě rodinný podnik, který navazuje na práci našich předků – sedláků.
›› více na str. 9
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Úvodní slovo jednatele společnosti:
Společnost DABONA s.r.o. působí na trhu již 20 let. Zabývá se zejména
zpracováním žádostí o dotace z evropských i národních programů. V případě úspěchu projektu v žádosti o dotaci však naše práce pokračuje dále,
protože naším cílem je dotáhnut realizaci projektu úspěšně do konce. Související a naprosto nezbytnou činností je tedy pro nás organizace zadávacího řízení pro klienty, kteří jsou veřejnými zadavateli. Během financování
projektu dále dohlížíme na zajištění finančních toků mezi poskytovatelem
dotace a investorem, sledujeme dodržování dotačních podmínek, provádíme rovněž odborné dozory staveb.
Zárukou kvality naší práce jsou zejména desítky úspěšně realizovaných
projektů a spokojenost obchodních partnerů, kteří se k nám často rádi
vrací.
Našimi obchodními partnery jsou územní samosprávné celky (kraje
a obce/města) převážně z Pardubického, Královéhradeckého a Středočeského kraje. Působnost společnosti je však v poslední době možno považovat za celorepublikovou.
Společnost D-energy s.r.o., která byla založena v roce 2010, je dceřinou společností společnosti DABONA s.r.o.
Jejím hlavním polem působnosti je oblast úspory energií, konkrétně poskytování služeb se zárukou – realizace energeticky úsporných projektů metodou EPC – Energy Performance Contracting (více o této metodě na
www.d-energy.cz). Kromě této činnosti zajišťuje i doplňkové služby pro společnost DABONA s.r.o., a to konkrétně energetické poradenství, zpracování energetických auditů či projektových dokumentací.
V roce 2012 jsme se stali členy Asociace poskytovatelů energetických služeb, která sdružuje špičkové poskytovatele energetických služeb, nejen na národní, ale i evropské úrovni. Věříme, že díky členství v této asociaci budeme
schopni nabídnout svým klientům širší portfolio informací o projektech EPC, což přispěje ke zkvalitnění námi
poskytovaných služeb.
Zárukou kvality námi poskytovaných služeb jsou úspěšně realizované projekty EPC. Za zmínku stojí např. projekt
EPC Hronov, realizovaný v roce 2012, a z novějších projekt EPC Nymburk, jehož realizace byla ukončena v roce
2014. V současnosti je v plném proudu projekt EPC Litomyšl.
Drahoslav Chudoba
jednatel společnosti

www.dabona.eu
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Rekonstrukce lanové dráhy na Sněžku
Investor:
Město Pec pod Sněžkou
Dotační program:
ROP NUTS II Severovýchod
Realizace:
09/2011 – 03/2014
Celkové náklady projektu:
336 325 000 Kč
Dotace:
234 385 363 Kč
Lenka Dvořáková, projektový manažer
Kompletní rekonstrukcí prošla po více než 60 letech svého provozu lanová dráha vedoucí na vrchol Sněžky. Díky dotaci z fondů EU je tak i nadále
zajištěna obslužnost a dostupnost nejvyšší hory České republiky. Nová
lanová dráha se může pochlubit nejen moderní a kvalitní technologií,
ale též úplně novou spodní nástupní stanicí, která se posunula blíže
k centru města, a je tak pro jeho návštěvníky lépe dostupná.

Nakládání s bioodpady na území města Opočna
Investor:
Technické služby města Opočna, s.r.o.
Dotační program:
Operační program Životní prostředí
Realizace:
05/2014
Celkové náklady projektu:
4 110 000 Kč
Dotace:
2 712 630 Kč
Bc. Jitka Šimerdová, projektový manažer
Finanční prostředky byly využity na pořízení sběrných nádob na biologicky rozložitelný odpad a svozovou techniku
(nakoupeny byly popelnice, zvony a velkoobjemové kontejnery). Bioodpad je z Opočna, Čánky a Dobříkovce svážen
několikrát do měsíce dle aktuální produkce na nedalekou kompostárnu v Přepychách, kde se 100% materiálově
využívá. Tato kompostárna byla spolufinancována Evropskou unií v rámci Operačního programu Životní prostředí
(proběhla výstavba kompostárny, byl pořízen traktor s nakladačem, štěpkovač a čerpadlo k postřiku kompostu).
www.dabona.eu
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Letiště Pardubice
Investor:
East Bohemian Airport a.s.
Dotační program:
ROP NUTS II Severovýchod
Realizace:
05/2011 – 07/2012
Celkové náklady projektu:
305 489 682 Kč
Dotace:
233 335 139 Kč
Ing. Miroslava Zemanová, projektový manažer
Projekt „Technické zázemí civilní části letiště Pardubice a rozšíření pohybových ploch“ za pomoci finančních prostředků z Regionálního operačního
programu NUTS II Severovýchod umožnil rozšíření a zkvalitnění technické i servisní služby poskytované letištěm. Díky projektu došlo k rozšíření
provozních ploch pro pohyb civilních letadel, výstavbě areálu leteckých
pohonných hmot a areálu pozemních služeb k uskladnění techniky nutné
k obsluze letadel.

Zkvalitnění výuky v ZŠ a MŠ, Bořetice
Investor:
Obec Bořetice
Dotační program:
ROP NUTS II Jihovýchod
Realizace:
07/2014 – 12/2014
Celkové náklady projektu:
4 694 375 Kč
Dotace:
3 687 203 Kč
Ing. Miroslava Zemanová, projektový manažer
Malá obec Bořetice v Jihomoravském kraji zažádala na počátku roku 2013 o dotaci zaměřenou na zkvalitnění vzdělávání v rámci základní a mateřské školy.
Během realizace projektu došlo k rekonstrukci 3 učeben včetně dodávky nového vybavení. Děti navštěvující místní
základní školu mají k dispozici novou učebnu pro výuku hudební výchovy, učebnu pro výuku výtvarné výchovy
a jazykovou učebnu. V těsné blízkosti základní školy bylo vybudováno nové multifunkční hřiště. Do mateřské školy
byla dodána lezecká stěna.
www.dabona.eu
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Zateplení ZŠ a MŠ v Bílém Újezdě
Investor:
Obec Bílý Újezd
Dotační program:
Operační program Životní prostředí
Realizace:
08/2013 – 05/2014
Celkové náklady projektu:
3 253 000 Kč
Dotace:
2 927 417 Kč
Aleš Ehl, projektový manažer
Starosta obce Bílý Újezd Zdeněk Arnošt se dnes může pochlubit nově zrekonstruovanou budovou základní a mateřské školy. Projekt spočíval ve výměně výplní otvorů, zateplení obvodového zdiva, zateplení stropu, nové elektroinstalace a řešení úpravy rozvodů studené pitné vody a kanalizace.

Aktualita – Nová zelená úsporám
Avíza výzev pro podávání žádostí o poskytnutí
podpory Nová zelená úsporám – Rodinné domy
vyhlášena!
Jak požádat o podporu?
Kontaktujte nás: dabona@dabona.eu
VÝZVA PRO RODINNÉ DOMY

(obecné informace)

A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů
dotace na zateplení obálky budovy výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy;
podporována dílčí i komplexní opatření
B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
dotace na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
C. Efektivní využití zdrojů energie
dotace na výměnu neekologického zdroje tepla za efektivní ekologicky šetrné zdroje na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem • na instalaci solárních termických systémů • na instalaci systémů nuceného
větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu
Zahájení příjmu žádostí: 15. 5. 2015
Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 12 hod. 31. 10. 2015
www.dabona.eu
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Avíza výzev pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci prioritní osy
1–4 OPŽP vyhlášena!
Kontaktujte nás: dabona@dabona.eu

Výzvy – plánovací období 2015–2020
Prioritní osa 1

ZLEPŠENÍ KVALITY VODY A SNIŽOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ

Specifický cíl 1.1 • Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod
z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod
Předpokládané datum ukončení příjmu žádostí: listopad 2015
Specifický cíl 1.2 • Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství
Předpokládané datum ukončení příjmu žádostí: listopad 2015
Specifický cíl 1.3 • Zajistit povodňovou ochranu intravilánu
Předpokládané datum ukončení příjmu žádostí: listopad 2015
Specifický cíl 1.4 • Podpořit preventivní protipovodňová opatření
Předpokládané datum ukončení příjmu žádostí: listopad 2015
Prioritní osa 2

ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ V LIDSKÝCH SÍDLECH

Specifický cíl 2.2 • Snížit emise stacionárních zdrojů podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitními koncentracemi znečišťujících látek
Předpokládané datum ukončení příjmu žádostí: listopad 2015
Prioritní osa 3

ODPADY A MATERIÁLOVÉ TOKY, EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE A RIZIKA
Specifický cíl 3.2 • Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů
Předpokládané datum ukončení příjmu žádostí: listopad 2015
Specifický cíl 3.4 • Dokončit inventarizaci a odstranit staré ekologické zátěže
Předpokládané datum ukončení příjmu žádostí: listopad 2015
Prioritní osa 4

OCHRANA A PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU

Specifický cíl 4.1 • Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území
Předpokládané datum ukončení příjmu žádostí: říjen 2015
Specifický cíl 4.2 • Posílit biodiverzitu
Předpokládané datum ukončení příjmu žádostí: říjen 2015
Specifický cíl 4.3 • Posílit přirozené funkce krajiny
Předpokládané datum ukončení příjmu žádostí: říjen 2015
www.sfzp.cz
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Projekt EPC Litomyšl v plném proudu
Realizace projektu „EPC Litomyšl“ je v plném proudu. Z projektu s investičními náklady přes 27 mil. korun
je již dokončena téměř polovina navržených opatření.
Kompletně dokončena je rekonstrukce osvětlení v městské
sportovní hale.
Díky té se podařilo snížit instalovaný příkon svítidel za současného navýšení intenzity osvětlení. Světelné podmínky ve
sportovní hale nyní vyhovují nejvyššímu standardu pro mezistátní i mezinárodní sportovní utkání.

Rekonstrukce kotelny i vzduchotechnických jednotek přes
zimu.
Jedním z objektů zařazených do tohoto projektu je základní
škola U Školek. Pro ilustraci úsporných opatření byl tento objekt zařazen na úplný začátek projektu EPC.
Byla zde provedena opatření vedoucí ke snížení spotřeby
všech forem energie. Vodu pomáhají šetřit nové šetřiče
vody, elektřinu nové osvětlení chodeb a plyn kompletně
modernizovaná kotelna i dvě vzduchotechnické jednotky.
Prozatím všechna opatření na tomto objektu proběhla, díky
spolupráci provozovatele, za plného provozu.
Dokončena je povinná část výměny veřejného osvětlení.
Od zadání projektu město Litomyšl požaduje řešit energetickou náročnost veřejného osvětlení. Povinně je tak řešen
hlavní průtah městem – po silnici č. 35 denně projede více
než 20 tisíc vozidel. V rámci opatření v oblasti snížení energetické náročnosti systému veřejného osvětlení je navržena výměna 1 228 kusů stávajících sodíkových výbojek za moderní
svítidla na bázi LED technologie. Pro tento projekt používáme, dle našeho názoru, špičku na trhu LED svítidel veřejného
osvětlení. Díky tomu snižujeme spotřebu elektrické energie
nejen významným snížením příkonu světelných zdrojů, ale
také autonomní regulací stmívání v době nízkého provozu.

www.d-energy.cz
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Napsali o nás
Projektu energetických úspor metodou EPC ve městě Litomyšl se dostává publicity díky místním i regionálním médiím.
O projektu pravidelně informuje zpravodaj města Litomyšl Lilie, a to
jak formou tištěnou, tak na Facebooku. Zároveň byly studiem COMVISION Svitavy odvysílány reportáže týkající se průběhu projektu
i metody EPC jako takové. Reportáže je možné zhlédnout na našem
webu v sekci aktuality nebo na YouTube.

Přínosy realizovaných projektů
Naše první projekty EPC mají za sebou druhé zúčtovací období. Pracujeme na vyhodnocení přínosů za rok 2014 a podle pracovních čísel
všechny projekty přinášejí vyšší než plánované úspory.
Projekty Královéhradeckého kraje – balíček I a II, jež jsme realizovali ve sdružení, a projekt města Hronov byly dokončeny a předány
v roce 2012. Rok 2014 tak byl již druhým vyhodnocovaným obdobím. U všech tří projektů se prozatím daří původní předpoklady nejen dodržet, ale i překračovat. Projekty tak generují dodatečné úspory provozních nákladů, jež mohou naši klienti využít v rámci svých
rozpočtů. Například pro další investice do energeticky úsporných
opatření.
Novinky v oblasti EPC
V letošním roce se kolem energetických úspor stále děje něco nového. V Poslanecké sněmovně se řeší novela tzv. energetického zákona, vyšly nové publikace související s EPC a vznikl evropský kodex.
Dění v oblasti energetických úspor doporučujeme sledovat na
stránkách Asociace poskytovatelů energetických služeb. V sekci aktuality vždy naleznete informace o aktuálním dění. Zajímavé jsou
zejména nové publikace k energetickým službám a metodě EPC
jako takové, které vznikly za přispění MPO v rámci programu EFEKT
2014. V souvislosti se vznikem etického kodexu v rámci projektu
Transparense jsme se v letošním roce stali signatářem tohoto dokumentu.
www.transparense.eu/cz/eticky-kodex/evropsky-eticky-kodex

www.d-energy.cz
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D-agro hospodaří v souladu s krajinou
Převážná část obhospodařovaných pozemků je v nadmořské výšce nad 500 m n. m.,
proto se zabýváme živočišnou výrobou. Při
výběru plemene pro chov jsem se rozhodli
pro Skotský náhorní skot – Highland, který
je do drsného podnebí podhůří Orlických
hor vhodný. Základní stádo bylo dovezeno
ze Šumavy.

Highland Cattle patří mezi extenzivní masná plemena. Zvlášť ceněná
je vysoká odolnost, otužilost a nenáročnost.
Kromě významu pro ekologickou údržbu krajiny je konečným produktem Highland Cattle také výroba speciálního masa špičkové kvality. Po specifickém postupu zrání dosahuje chuti srovnatelné se zvěřinou. Maso je žádáno hlavně na výrobu steaků. Pro Skotský náhorní
skot je typická krátká široká hlava s dlouhými rohy, mohutný trup
na krátkých končetinách a dlouhá hustší srst. Také oči jsou překryty
splývavou srstí – přirozená odolnost proti hmyzu.
V menším rozsahu také chováme ovce plemene Suffolk, které využíváme ke spásání hůř přístupných pozemků.
Kamila Chudobová
K zabezpečení provozu využíváme hospodářské budovy na Bělé, které prodělávají postupnou rekonstrukci.

Původní stav objektu stodoly

Objekt po rekonstrukci

www.d-agro.cz
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Ze života společností
Máme další „daboňátko“.
Nedávno na dovolenou nastoupila naše kolegyně
Mirka Rolejčková (roz. Hubálková),
ovšem nikoli na dovolenou na zotavenou,
ale dovolenou mateřskou.
Dne 20. března 2015 řady našich „daboňátek“
rozšířila Anetka Rolejčková (48 cm, 3,44 kg).
Přejeme jí do života hodně štěstí, zdraví,
spokojenosti a úspěchů. A mamince samozřejmě
taky. Té však ještě navíc pevné nervy.
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