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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,
obdrželi jste druhé číslo firemního zpravodaje s informacemi o dotačních příležitostech i o životě
skupiny tří firem – společnosti DABONA s.r.o., D-energy s.r.o. a D-agro s.r.o.

AKTUALITA:
Projekty ze 64. výzvy OPŽP vyhodnoceny ›› str. 10
Seznam schválených operačních programů ›› str. 11
Výzvy z OP PIK vyhlášeny ›› str. 11

Společnost DABONA s.r.o. v tomto
roce slaví dvacetileté výročí od svého založení. Hlavním tématem tohoto čísla je tedy ohlédnutí se zpět do
minulosti na počátky činnosti a první
zpracovávané projekty.
›› více na str. 2–6

Přestože hlavní náplní D-energy s.r.o.
jsou energetické služby, portfolio nabízených služeb a realizovaných projektů
je mnohem širší. Nově jsme například
v rámci projektu EPC instalovali předokenní slunolamy.
›› více na str. 12–13

D-agro s.r.o. hospodaří také na Venclově statku v Javornici, který je historicky rodinným majetkem.
›› více na str. 14–15
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Každý začátek je těžký...

Každý začátek je těžký...

Společnost DABONA s.r.o. se věnuje činnostem v oblasti dotací, projektového řízení a veřejných
zakázek od roku 2005. V současné době jsme v těchto oblastech již zkušenými a praxí prověřenými odborníky. Ohlédneme-li se ale zpět, je na místě přiznat, že i naše první kroky po světě dotací
a veřejných zakázek byly mnohdy náročné, přesto velmi poučné.

Pokaždé když vzpomínáme na naše začátky, tak se nám vybaví první teambuildingová akce – školení na Pomezních boudách. Nabírali jsme zde nejen potřebné vědomosti pro práci, ale také jsme
utužovali náš čtyřčlenný kolektiv při troše sportu a zábavy.
První rok působení
společnosti DABONA
s.r.o. v novém sídle
na ulici Sokolovská
jsme oslavili s našimi
obchodními partnery
na party. Měli jsme
se také čím pochlubit,
prostory nového sídla jsme stihli opravit
a nově vybavit. Získali
jsme tak zázemí, které
jsme pro svoji práci potřebovali. Také náš tým
se rozšířil o nové krásné posily.
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Své pocity spojené se zahájením činnosti společnosti DABONA s.r.o. se s vámi rozhodli sdílet dva
kmenoví pracovníci, kteří patří dnes k pamětníkům výše zmiňovaných prvních kroků.
Milan Vik,
technický dozor staveb
„Na začátku jsme měli pár stolů, židlí, pevný počítač a rychlovarnou konvici se zásobou čajů a kávy. Jsem svědkem, dnes již
i možná inventářem, rozvíjení se naší firmy od prvopočátku
a stěhování se do sídla v Komenského ulici v Rychnově nad
Kněžnou nad náměstím. Vítal jsem nové kolegyně a kolegy, kteří
napomáhali našemu dynamickému rozvoji, vytváření silnějšího
zázemí a hlavně DABONA týmu, který se postupně rozrostl do
dnešní podoby.“
„Při vzpomínce na začátky DABONY s.r.o. jsem pyšný na svou příslušnost k ní a přál bych všem svým kolegyním a kolegům, aby
cítili ty samé pocity jako já a uvědomovali si, že není v dnešní
době samozřejmostí pracovat v ekonomicky silné a stabilní společnosti, jakou naše firma bezesporu je.“

Lucie Serbousková, DiS.,
manažer veřejných zakázek
„Začátky v DABONĚ s.r.o.? Naše ‚malá DABONA‘ o čtyřech lidech
sídlila v útulné kanceláři nad náměstím v Rychnově nad Kněžnou
a její klientelou byly obce a města Královéhradeckého a Pardubického kraje. Zpracovávali jsme mj. žádosti z Programu obnovy
venkova (POV), grantů Královéhradeckého kraje a žádosti z Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR ČR). DABONA s.r.o. měla
také na starost profesionalizaci svazku DSO Vrchy a Svazku obcí
Dolní Bělá, kde mimo jiné vznikl i první projekt spolufinancovaný z evropských peněz – ze Společného regionálního operačního programu (SROP). Toto období znamenalo však především
rozjezd do nového programovacího období 2007–2013. Z naší
strany velké očekávání na chystané programovací období a především zvědavost, co se bude dít.“

www.dabona.eu
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Jeden z prvních projektů: „Podpora rozvoje
turistiky v oblasti Vrcha a okolí“
Investor:
Svazek obcí Dolní Bělá
a Dobrovolný svazek obcí Vrchy
Dotační program:
Společný regionální operační program,
Program rozvoje Královéhradeckého kraje

Významné milníky a zajímavé statistiky
1995

2005

Realizace:
2005–2009
Celkové náklady projektu:
1 518 011 Kč
Dotace:
930 321 Kč
První úspěšné projekty s přispěním dotačních prostředků jsme z pozice projektového manažera
realizovali v turistické oblasti Vrcha. Tato oblast spojuje 11 obcí rychnovského regionu v rámci
Svazku obcí Dolní Bělá a Dobrovolného svazku obcí Vrchy. Hlavním cílem projektu „Podpora rozvoje turistiky v oblasti Vrcha a okolí“ bylo zvýšení povědomí a zviditelnění této turisticky atraktivní oblasti. Díky dotacím ze Společného regionálního operačního programu a dotačnímu titulu
Královéhradeckého kraje byly v jednotlivých obcích obou svazků v letech 2005–2008 umístěny
turistické informační tabule a orientační mapy. Naznačena byla rozsáhlá síť cyklotras s napojením na cyklotrasy okolních regionů. Na vyhlídkových i klidných místech byla umístěna odpočívadla, aby si projíždějící cyklisté mohli oddechnout a plnými doušky vychutnat krásy
okolní krajiny. Za zmínku stojí i společná propagace regionu a výběr
patronů oblastí, kterými se na základě soutěže pro děti mateřských
a základních škol stali Vršáček a Bělinka.
Na to, jaké výhody přináší spolupráce obcí na realizaci společných zájmů, jsme se zeptali paní
Ing. Libuše Brandejsové, starostky obce Trnov.
„Jsou oblasti, kde se společný projekt přímo nabízí a je pro všechny zúčastněné výhodný, jedná se
např. o oblast rozvoje turistiky. A pak jsou oblasti, kde je společná realizace přímo nutností, aby
byl projekt smysluplný a řešil komplexně určité území. Zde mám na mysli např. projekty budování vodovodů či kanalizací. Dobrovolný svazek obcí Vrchy v minulosti úspěšně realizoval již projekt
plynofikace obcí, kde se jednalo právě o akci, která řešila větší území v regionu. Co se společných
realizací týče, zatím mohu na základě svých zkušeností říci, že žádné nevýhody během přípravy
a realizace nevyplynuly.“
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2007

založena společnost
DABONA s.r.o.

certifikát ISO 9001
společnost má 4 zaměstnance

změna sídla společnosti
vlastní prostory: Sokolovská 682,
Rychnov nad Kněžnou

2009

2010

2012

∑

atest pro Poradenské místo OPŽP

založena dceřiná společnost
D-energy s.r.o.

založena společnost D-agro s.r.o.

• v roce 2015 tvoří náš tým 21 zaměstnanců
• od vzniku společnosti se nám narodilo celkem 11 dětí a uzavřelo 5 sňatků
• náš věkový průměr je cca 32 let
• měsíčně při cestách za obchodními partnery urazíme v průměru 18 500 km
www.dabona.eu
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Jsme tady a budeme i dále…

Podporujeme…
Spotřebovali jsme tuny
papíru, stovky tužek,
kýble nervů, vypili hektolitry tekutin (nejen
vody ) a tento tvrdý
výcvik nás zocelil natolik, že si troufáme říci,
že jsme úspěšně zdolali
programovací období
2007–2013.

Do okruhu našich nepracovních aktivit náleží také podpora kultury a zájmových spolků. Spolupráce s Rychnovským dětským sborem patří k nejdelší a nejsrdečnější.

Dnes máme zkušený
tým
kvalifikovaných
zaměstnanců, vlastní
sídlo firmy se slušným
zázemím – vlastní stůl,
židli, počítač, početnou flotilu aut a výkonný kávovar . A co
je nejdůležitější, jsme
plni sil, energie a euforie pro právě začínající
programovací období
let 2014–2020.

Moc DABONĚ s.r.o. za všechny vaše děti děkuji a přeji
mnoho úspěchů, ale i pohody do dalších let.“

„Žádná organizace pracující s dětmi, a ještě v oblasti kultury, se neobejde bez osvíceného přítele, který její činnost finančně podpoří. My jsme měli to štěstí, že jsme
před mnoha lety potkali DABONU s.r.o., padli jsme si do
oka a od té doby spolupracujeme. A dnes už nejde jen
o peníze – ten vztah je mnohem užší, dokonce snad až
přátelský.

Karel Štrégl, sbormistr

Slovo jednatele společnosti
„DABONA s.r.o. byla stavěna jako stavba s pevnými
základy, tak aby byla schopna čelit výkyvům na trhu
a byla silným partnerem. Každý zaměstnanec je součástí této stavby a každý by měl plnit svůj úkol.
Nebude tomu jinak ani v budoucnu, kdy budeme muset tvrdě pracovat tak, abychom obstáli na trhu. Každý z nás by měl mít cíle, je to přece smysl našeho bytí.
Proto i naše společnost musí mít své cíle nastavené
tak, aby se neustále rozvíjela a byla špičkou na trhu
ve svém oboru. Proto věřím ve svůj tým, se kterým to
společně zvládneme.
Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří se podíleli
a podílejí na dobrých výsledcích společnosti.“
Drahoslav Chudoba
6

www.dabona.eu

www.dabona.eu

7

Zpravodaj

2/2015

Skupinový vodovod Holicko
Investor:
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Dotační program:
Operační program životní prostředí
Realizace:
2014–dosud
Celkové náklady projektu:
194 008 000 Kč
Dotace:
96 773 000 Kč

Jedním z velkých, aktuálně realizovaných projektů
je „Skupinový vodovod Holicko“. Cílem projektu je
zlepšení zásobení pitnou vodou pro oblast Holicka, neboť se na celém tomto území začala projevovat nedostatečná kapacita stávajících místních
zdrojů pitné vody, a to až do té míry, že bylo nutné vodu dovážet. V rámci projektu je budováno
téměř 21 km vodovodních řadů. Územním rozsahem tato liniová stavba patří mezi nejrozsáhlejší
projekty, na kterých se jako DABONA s.r.o. při
realizaci podílíme. Skupinový vodovod Holicko je
soustava, která je realizována v cca 11 lokalitách
na území cca 15 × 20 km, počátkem od Pardubic
– Černé za Bory přes Zminné, Dašice, Prachovice,
Dolní a Horní Roveň, Ostřetín, Horní Jelení, Staré
Holice a Holicemi konče.
8
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Skupinový vodovod Holicko
O postřehy a pocity z realizace projektu jsme požádali projektového manažera, technický dozor
investora a koordinátora BOZP.
Ing. Michal Klouda,
projektový manažer
Michale, jako projektový manažer máš na starost
zajištění plynulého financování a čerpání dotace ze
SFŽP a FS. Daří se čerpat dotaci dle předpokladu?
„Vystavené faktury jsou průběžně propláceny ze
SFŽP i Fondu soudržnosti, financování probíhá bez
problému. Stavba v současné době probíhá bez zásadních komplikací.“

Milan Vik,
technický dozor investora
Milane, jako technický dozor investora dohlížíš na
fyzickou realizaci projektu. Jak aktuálně probíhá realizace tohoto projektu?
„V současné době se provádí dodávka a montáž
vodovodního potrubí včetně výkopových prací
v úsecích stavby dle jednotlivých stavebních objektů, v Dašicích, Prachovicích – Dolní Roveň, Dolní Roveň – Horní Roveň a Staré Holice – Koudelka
a výstavba čerpací stanice v Horní Rovni. Dodávané
potrubí je navrženo z litiny, částečně z polyethylenu.“
Ing. Jiří Šmíd,
koordinátor BOZP
Každá stavba, na které se pohybuje více stavebních
firem, vyžaduje práci koordinátora bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci. Své nám k tomu řekne kolega Jiří Šmíd, který tuto funkci na stavbě vykonává.
„Projekt je svým rozsahem a počtem dotčených obcí,
na jejichž území realizace probíhá, jeden z největších, na kterém v současné době pracujeme. S tím
jsou spojeny i odlišné problémy, které je potřeba
v průběhu realizace koordinovat a řešit. Rozhodně je to zajímavá stavba a jsem rád, že se jí mohu
účastnit.“
www.dabona.eu
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Naše 100% úspěšnost v 64. výzvě OPŽP
Jistě víte, že programovací období OPŽP let
2007–2013 je u konce. Poslední projekty byly
podány v rámci 64. výzvy, vyhlášené na jaře letošního roku. Podané projekty musely být ze
strany SFŽP rychle posouzeny s ohledem na končící programové období a podmínku, že všechny
projekty musí být zrealizovány a profinancovány
do konce letošního roku.
Této poslední šance na získání finančních prostředků z dobíhajícího programovacího období
jsme se chopili i my a pro své obchodní partnery
jsme zpracovali žádosti zaměřené na realizace
úspor energií (zateplení objektů, výměnu oken,
popř. výměnu tepelného zdroje, nakládání s odpady). Všechny podané žádosti byly kladně vyhodnoceny a mají přislíbenu dotaci!
Pro investory je to impulz pro další přípravu – výběr zhotovitele a zahájení realizace – za podmínky
ukončení stavby a profinancování prostředků do konce roku 2015. Přejeme jim hodně zdaru
a úspěšné finále.

Aktualita: Schválené operační programy EU
• Operační program Doprava • Operační program Životní prostředí
• Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
• Program rozvoje venkova • Operační program Zaměstnanost
• Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Vyhlášené programy podpory z OP

Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Dne 1. 6. 2015 zahájilo Ministerstvo obchodu a průmyslu ČR příjem prvních předběžných žádostí
z OP PIK. Projekty zaměřené na podporu malých a středních podnikatelů, výzkum, energetickou
účinnost a infrastrukturu či např. komunikační technologie budou podpořeny téměř 120 mld. Kč.

• Potenciál

Podpora založení, rozvoje center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací

• Inovace – inovační projekt

Podpora produktových, procesních, organizačních a marketingových inovací

• Partnerství znalostního transferu

Podpora zlepšení výrobních procesů a podnikových procesů, vývoj/inovace produktů prostřednictvím partnerství mezi malým a středním podnikem, organizací pro výzkum a šíření znalostí

• ICT a sdílené služby

Podpora budování a modernizace datových center, tvorba moderních digitálních služeb

• Technologie

Podpora nových podnikatelských záměrů

• Nemovitosti

Modernizace výrobních provozů, rekonstrukce zastaralé infrastruktury a objektů typu brownfield

• Školicí střediska

Podpora výstavy a modernizace školicích prostor, pořízení vybavení, pomůcek, školicích programů

• Marketing

Podpora služeb zaměřených na internacionalizaci MSP, vstupu na zahraniční trhy

• Úspory energie

Podpora snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru

• Spolupráce – klastry

Podpora sdílené infrastruktury, internacionalizace klastru
Příjem předběžných žádostí bude ukončen 31. 8. 2015.
Jsme připraveni konzultovat vaše projektové záměry. E: dabona@dabona.eu.
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O projektu

Aktuality
• Vyšší komfort pro Litomyšl
díky projektu EPC

• Projekční zpracování – jedna
z mnoha výhod EPC

Navržená opatření v rámci projektu
„EPC Litomyšl“ přinesou nejen úsporu provozních nákladů, ale přispějí
také ke zvýšení komfortu uživatelů.
Za typický příklad považujeme nově
instalované systémy měření a regulace, které jsou plně automatické
a významně snižují nároky na provoz
a obsluhu zařízení. Ke zvýšení komfortu nicméně mohou přispět i opatření
méně standardní.

Hlavním argumentem hovořícím pro
využití energetických služeb se zaručenou úsporou bývá právě záruka za
dosažení úspor. Tedy jistota klienta,
že předem stanovených výsledků
bude buď dosaženo, nebo mu bude
rozdíl doplacen poskytovatelem energetických služeb. Výhod pro klienta
je však mnohem více a jednou z nich
je projekční zpracování navržených
opatření.

V rámci projektu pro město Litomyšl vůbec poprvé realizujeme předokenní slunolamy. Jejich instalací dojde ke snížení přehřívání sportovní haly v přechodném období a v letních měsících. Snížení vnitřní teploty výrazně přispěje ke zvýšení komfortu sportovců. Přestože se nejedná o opatření zcela typické pro projekty EPC, klientem bylo vyžadováno již od počátku výběrového řízení. Pro
naši společnost je každé takové opatření zajímavým zpestřením.

• Náhrada starých zařízení
a úspora provozních nákladů
Nejen úspory energií přináší projekty
EPC. Nezanedbatelným přínosem je
také obnova technologických celků.
Stávající zařízení jsou často zastaralá,
či dokonce na hranici své životnosti.
Jejich náhradou za moderní zařízení
s vyšší účinností dochází jak k úsporám nákladů na tepelnou či elektrickou energii, tak ke snížení nákladů na
opravy a údržbu zařízení.
Pro projekt EPC Litomyšl byla modernizace zařízení jedním z hlavních požadavků klienta a tvoří
významnou část projektu. Při nahrazování stávajících zařízení využíváme kvalitní a prověřené výrobky a dodavatele. To spolu s dlouhodobou spoluprací mezi námi a klientem v podobě energetického managementu přispívá k efektivnímu provozu po celou dobu trvání projektu EPC.
12
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Klient i ESCO očekávají maximální efektivitu po celou dobu životnosti projektu.
U „normálních“ projektů návrh opatření zpracovává projektant, jehož zodpovědnost často končí
předáním projektové dokumentace. Investor tak nemá jistotu, že návrh bude fungovat dlouhodobě a efektivně. Naproti tomu je v rámci projektů EPC projekční zpracování dílem subjektu, který je
následně zainteresován na optimálním fungování. Klient i ESCO očekávají od navržených opatření
totéž – jejich maximální efektivitu po celou dobu životnosti.

• Novinky v oblasti EPC
EPC a energetické služby obecně se
stále více prosazují do důležitých
dokumentů. Definice energetických
služeb, poskytovatelů energetických
služeb a náležitosti smluv jsou nově
obsaženy v novele zákona č. 406/2000
Sb., o hospodaření energií, který je
podepsán prezidentem a v účinnost
vstoupí 1. 7. 2015.

O energetických službách také hovoří Operační program životní prostředí 2014–2020, který doporučuje využití EPC pro řešení krátkodobě návratných opatření v kombinaci s těmi dotovanými
Evropskou unií (např. zateplení budov). Více informací o novinkách v oblasti EPC můžete nalézt na
stránce www.apes.cz.
www.d-energy.cz
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Venclův statek - Javornice

Venclův statek - pro školení i zábavu

Z původního statku a hospodářské budovy budujeme provozně-hospodářské zařízení a do
budoucna také penzion.

V provozně-hospodářské části Venclova statku je zařízená školicí a společenská místnost s kapacitou až 40 osob. Samozřejmostí je didaktická technika pro případné přednášky a zajištění
občerstvení formou rautu. K dispozici máme také menší místnost a zastřešenou terasu pro
příjemné posezení u dobrého jídla a pití.

V provozně-hospodářské části jsme zařídili zázemí pro
zpracování masa vlastní produkce, tj. hovězího masa ze
skotu Highland. Chladicí box a kompletně zařízená bourárna masa je dimenzována až na 4 ks hovězího. Zrání
u tohoto typu masa je velmi důležité, protože je po poražení zvířete nejpodstatnější fází procesu. Odborně se
tento proces nazývá autolýza masa a lze ho rozdělit do
několika stadií.
Maso krátce po porážce je tuhé a naprosto nevhodné pro
kuchyňskou úpravu. Většina spotřebitelů bohužel podléhá obecnému omylu, když trvá na tom, aby maso bylo
„opravdu čerstvé”.
Při zrání masa se postupně uvolňuje ztuhlost svalů, zlepšuje se vaznost, mírně roste pH a výrazně se zlepšují organoleptické vlastnosti (stoupá křehkost masa, zvyšuje se
rozpustnost bílkovin a vytváří žádaná chutnost zvěřinového charakteru).
Doba zrání závisí na druhu masa a teplotě. Obvykle se
maso co nejrychleji zchladí na teplotu +5 stupňů Celsia
a pak se nechává zrát v chladicím boxu při teplotě +1 až +4
stupně Celsia. Optimální doba zrání je 12 až 14 dnů.

Dětský den na Venclově statku.
Všechny tyto prostory jsou připraveny pro uspořádání vašich akcí.
V případě zájmu nás kontaktujte
T: 732 461 291 Kamila Chudobová
nebo E: info@d-agro.cz.
Těšíme se na vás na Venclově statku!

14

www.d-agro.cz

www.d-agro.cz

15

Zpravodaj

•

Di

2/2015

nfo
•••

DABONA s.r.o., D-energy s.r.o. a D-agro s.r.o.

Ze života společností
Dětský den ve „3D“
A nadešel den „D“. Dětský den s programem plným soutěží, odměn a závěrečného ocenění se konal již po šesté. Během pár let se
však počet daboňátek několikrát zvýšil a to je moc dobře, protože
čím víc dětí, tím je to veselejší.
Letošní akcí nás provázeli maskoti hokejového mistrovství světa –
Bob a Bobek, králíci z klobouku kouzelníka Pokustóna, protože tihle
dva jsou vždycky ochotni přiložit packu k dílu, obzvláště když se
jedná o děti. Bob s Bobkem prověřili dětskou zručnost, rychlost, šikovnost i připravenost a tam, kde to trošku vázlo, pomáhali malým
soutěžícím plnit připravené úkoly.
Závěrem byly děti odměněny diplomem, medailí a spoustou drobných cen, ze kterých měly obrovskou radost.
Ing. Petra Brandejsová
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