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Zpravodaj
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 již páté číslo firemního zpravodaje, kde najdete informace o některých našich projektech a především aktuálně vypsané dotační výzvy. V neposlední řadě pak zajímavosti ze života skupiny tří
firem – společnosti DABONA s.r.o., D-energy s.r.o. a D-agro s.r.o.

AKTUALITA:
Zateplení vašeho bytového domu, výměna výplní otvorů, výměna
zdroje tepla nebo solární panely ›› více na str. 6–8

Evropské i státní dotace přispějí
k další obnově speciální techniky a
prostředků jednotek sboru dobrovolných hasičů. Příjem žádostí byl zahájen.
›› více na str. 4

Přelom let 2015 a 2016 byl ve znamení využívání výstupů z projektů EPC.
Poznatky a zkušenosti jsme využili
při návrzích modernizací veřejného
osvětlení i v rámci mezinárodního
projektu.
›› více na str.10

Zimní období není pro zemědělce
jen obdobím klidu. Pro nás znamenalo, jako každý rok, nové přírůstky
do ovčího stáda. Jehňata se mají čile
k světu a zvědavě zkoumají co je
čeká venku.
›› více na str. 11
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Bioodpady v obci Proruby
Investor:
Obec Proruby
Dotační program:
Nakládání s odpady a ochrana
ovzduší
Realizace:
09 / 2015 – 10 / 2015
Celkové náklady projektu:
343 405,00 Kč
Dotace:
95 000,00 Kč
Projektový manažer:
Bc. Jitka Šimerdová

Obec Proruby díky získaným finančním prostředkům z Královehradeckého kraje nyní plní novelu zákona o odpadech,
která vyžaduje vytvoření systému nakládání s bioodpady.
Ze získaných finančních prostředků byly zakoupeny domácí kompostéry, kontejner na bioodpad a dále bylo opraveno stanoviště kontejneru na biologicky rozložitelný odpad.
Kontejner na bioodpad byl umístěn do nového opraveného
stání, kde byl upraven povrch štěrkodrtí a následně byla osazena nová brána spolu s oplocením. Sesbíraný bioodpad je
odvážen do zemědělského podniku ke 100% materiálovému
využití. Domácí kompostéry na základě smlouvy o výpůjčce
jsou rozmístěny do rodinných domů v obci. Díky realizaci
projektu došlo k zajištění svozu a sběru biologicky rozložitelného odpadu v dané lokalitě.
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Rekonstrukce strojovny chlazení ZS Opočno
Investor:
Sportovní klub HC Opočno, o.s
Dotační program:
OPŽP 2007 – 2013
Realizace:
2015
Celkové náklady projektu:
5 897 881,20 Kč
Dotace:
4 966 916,35 Kč
Projektový manažer:
Ing. Michal Klouda

Sportovní klub HC Opočno získal v rámci 47. výzvy Operačního programu životní prostředí finanční prostředky na
realizaci výměny chladícího zařízení na
zimním stadionu v Opočně. Cílem projektu bylo snížení rizika vážné havárie
v intravilánu města. V rámci realizace
byla nahrazena zastaralá technologie
chlazení využívající jako chladivo nebezpečný čpavek. Nový systém využívá
ekologickou látku R 404 A, nebezpečí
vážné havárie tak nehrozí. Nový systém využívá ekologickou látku R 404
A, nebezpečí vážné havárie tak nehrozí
a milovníci ledního sportu si mohou
bez obav užívat jízdu na kvalitním ledu.
www.dabona.eu
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Nová hasičská technika pro JPO obcí a měst
Obce a města, která zřizují jednotky požární
ochrany – jednotky sboru dobrovolných hasičů
kategorie II a III, mohou žádat o finanční podporu z Integrovaného regionálního operačního
programu (IROP) na pořízení speciální techniky
a věcných prostředků zaměřených na odstraňování důsledků spojených s extrémními klimatickými jevy (masivní námrazy, nadměrné sněhové
srážky a extrémní sucha). Dotace je poskytována ve výši až 90 %, přičemž k rozdělení je k dispozici téměř 1,8 mld. Kč. Žádosti jsou přijímány
průběžně do vyčerpání alokace, nejpozději do
20. 12. 2017. Vzorové technické podmínky pořizovaného majetku jsou k dispozici na webových
stránkách Hasičského záchranné sboru ČR.

Dotace pro jednotky SDH

Účelové investiční dotace mohou čerpat obce též pro ostatní kategorie jednotek sborů dobrovolných hasičů, a to díky dotačnímu titulu vyhlášenému generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky, na kterém se finančně podílí též jednotlivé kraje. Pro rok 2017
je možné žádat o příspěvek na rekonstrukci požárních zbrojnic, pořízení dopravního automobilu
nebo pořízení či rekonstrukci cisternové automobilové střikačky. Předpokládaná výše finanční
spoluúčasti žadatelů činí 50 % (v případě CAS 30 %) vynaložených nákladů. Žádosti jsou přijímány
do konce dubna příslušného kalendářního roku na krajském pracovišti hasičského záchranného
sboru.

Koordinátor BOZP
Naše firma zajištuje kromě činností jako je např. podání žádosti, inženýrská činnosti, technický
dozor investora i služby koordinátora BOZP při přípravě stavby a v rámci realizace stavby dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy.
Za rok 2015 zajištovala naše firma činnosti koordinátora BOZP u cca 12 staveb, ať již vodohospodářský (výstavby vodovodů, kanalizací a ČOV) nebo i staveb týkajících se realizace úspor energií,
jejichž celkové náklady se pohybovaly kolem 600 mil Kč.
Na rok 2016 se připravuje novela zákona č. 309/2006 Sb. Tato novela bude upravovat určité požadavky na povinnosti investora, zhotovitele a koordinátora BOZP. Tyto změny se týkají např. pokut
za nedodržení stanovených zákonných podmínek, neurčení koordinátora v rámci přípravy projektu a mnoho dalších. O vývoji v tomto směru vás budeme opět informovat.
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Turistika v Peci pod Sněžkou
Investor:
Město Pec pod Sněžkou
Dotační program:
ROP NUTS II Severovýchod
Realizace:
02/2007 – 12/2009
Celkové náklady projektu:
67 300 000 Kč
Dotace:
57 100 000 Kč
Projektový manažer:
Lenka Dvořáková

Od ukončení projektu realizovaného pod názvem „Zkvalitnění dostupnosti a rozšíření doprovodné infrastruktury turistického střediska Pec
pod Sněžkou“, na který město čerpalo evropské
finanční prostředky, uplynulo již více než 5 let.
Nově vybudovaná infrastruktura cestovního ruchu však slouží návštěvníkům dále, a to i přesto,
že již uplynula tzv. povinná udžitelnost projektu.
Za návštěvu určitě stojí rozhledna na Hnědém
vrchu či lávky vedoucí přes řeku Úpu.

www.dabona.eu
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Aktuality:
ZATEPLENÍ VAŠEHO BYTOVÉHO DOMU,
VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ, VÝMĚNA ZDROJE TEPLA NEBO SOLÁRNÍ PANELY
za přispění dotace z
INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU
Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
Specifický cíl 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení

Co lze podpořit?
 Zlepšení tepelně-technických vlastností konstrukcí na obálce budovy
(zateplení obvodových stěn, stropu, podlahy, střechy, výměna oken a dveří)
 Instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního vzduchu
 Výměna zdroje tepla pro vytápění – je-li na tuhá nebo kapalná fosilní paliva
 Výměna zdroje tepla pro přípravu teplé užitkové vody
 Instalace solárních kolektorů nebo fotovoltaických systémů
 Instalace zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny využívající
obnovitelné zdroje nebo zemní plyn a kryjících primárně energetické potřeby
budov, ve kterých jsou umístěny

Co potřebujete k podání žádosti o dotaci?

 spolehlivého partnera, společnost DABONA, protože my zpracujeme všechny
podklady nutné pro podání žádosti a my budeme stát po vašem boku po celou
dobu přípravy až do ukončení realizace akce. Nabízíme:
- podání žádosti o dotaci,
- připravíme vše k podpisu smlouvy o čerpání dotace,
- dohlédneme na plnění dotačních podmínek, abyste dotaci úspěšně vyčerpali,
- zpracujeme závěrečné vyhodnocení akce.

Do kdy je možné žádat?

Žádost o dotaci je možné podat nejdéle do 30. 11. 2016!!

Pro bližší informace a pro vyžádání cenové nabídky za naše služby
nás můžete kontaktovat:
www:
email:
tel:
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739 671 535

Sokolovská 682
516 01 Rychnov nad Kněžnou
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PRV - přehled výzev
Jarní kolo příjmu žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova bude probíhat v termínu 3. – 16.
5. 2016. Podpořeny budou investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků v
celkovém objemu 2,3 mld. Kč.

Výběr podporovaných operací
• Zahájení činnosti mladých zemědělců
• Investice do nezemědlských činností
• Podpora agroturistiky
• Investice na podporu energie z OZE
• Obnova lesních porostů po kalamitách
• Odstraňování škod způsobených povodněmi
• Technické vybavení dřevozpracujících provozoven

IROP - přehled výzev
Dopravní infrastruktura a bezpečnost
• Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy - příjem žádostí do 29. 4. 2016
• Technika pro IZS - příjem žádostí do 20. 12. 2017
• Přestupní terminály - příjem žádostí do 2. 9. 2016

Sociální infrastruktura
• Rozvoj sociálních služeb – příjem žádostí 04/2016 – 10/2016
• Komunitní centra – příjem žádostí 05/2016 – 09/2016
• Sociální bydlení – příjem žádostí 03/2016 – 07/2016

Vzdělávání
• Infrastruktura pro předškolní vzdělávání - příjem žádostí do 22. 4. 2016
• Infrastruktura ZŠ – příjem žádostí 08/2016 – 01/2017
• Zájmové a neformální vzdělávání – příjem žádostí 06/2016 – 11/2016

Úspory energií na bytových domech
– příjem žádostí do 30. 11. 2016

Kulturní dědictví
• Revitalizace vybraných památek – příjem žádostí 09/2016 – 01/2017

www.dabona.eu
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OPPIK - přehled výzev
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost je určen především podnikatelským subjektům. Výše dotace se pohybuje od 25-45% v závislosti na velikostní kategorii podniku.

Výzkum a vývoj pro inovace
• Inovace, potenciál a aplikace – příjem plných žádostí 09/2016 – 12/2016

Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti MPS
• Technologie, Nemovistosti – příjem plných žádostí 09/2016 – 12/2016
• Školící střediska – příjem plných žádostí 06/2016 – 09/2016

Energetická infrastruktura a OZE
• Úspory energií a OZE – příjem plných žádostí 09/2016 – 12/2016

OPŽP - přehled výzev
Vodohospodářská infrastruktura
• Kanalizace a ČOV – příjem žádostí od 10/2016
• Úpravny vody– příjem žádostí od 10/2016
• Protipovodňová ochrana intravilánu – příjem žádostí 03/2016 – 05/2016
• Preventivní protipovodňová opatření – příjem žádostí 03/2016 – 05/2016

Kvalita ovzduší
• Výměna zdrojů vytápění – příjem žádostí od 10/2016

Zpracování odpadu

• Materiálové a energetické využití odpadů – sběrné nádoby, dvory, BRKO – příjem žádostí od
09/2016

Ochrana přírody
• Výsadba dřevin v extravilánech – příjem žádostí od 03/2016
• Výstavba a obnova malých vodních nádrží – příjem žádostí od 08/2016
• Výsadba zeleně v intravilánech – příjem žádostí od 08/2016
• Energetické úspory na veřejných budovách – příjem žádostí od 06/2016

Jsme připraveni konzultovat Vaše projektové záměry!
(e-mail: dabona@dabona.eu)
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UTKÁNÍ HVĚZD 2016
Nežijeme pouze prací, ale umíme se i bavit,
odvázat se a dát si do těla, což se ukázalo při
amatérském utkání dvou hokejových týmů
– HC DABONA Rychnov a HC Legie Týniště.
A když je všechno poprvé, tak proč si zrovna
nezahrát na pořádném ledě, třeba v O2 aréně v Praze?
Na úvod je třeba blíže popsat jednotlivé hráče obou týmů a jejich zkušenosti
s ledním hokejem – alespoň v globále. Tým
DABONA – zkušenosti v celku mizerné,
někteří stáli na ledě i 3x (v životě), někteří
častěji (kdysi dávno), alespoň někteří však hokej hrají (asi 3 kusy). Ale odvaha jim nechyběla,
protivníkovi se nebáli postavit (a to i bez mřížky na helmě) a řítili se po ledě, v očích odhodlání,
smrt a otázku „Jak zabrzdím?“.
Tým HC Legie Týniště nad Orlicí – je tým fungující, hrající rychnovskou hokejovou ligu, tedy ti co
umí bruslit, jsou sehraní a hráli spolu tedy již více než 1x, na rozdíl od týmu DABONA. 
A jak to probíhalo? Hrálo se 3 x 15 minut čistého času, po základní hrací době byl stav nerozhodný 3 : 3. Došlo tedy k samostatným nájezdům obou týmů, ve kterých byl úspěšnější tým HC
Legie Týniště.
Zpestřením pro diváky byla bitka všech hráčů na ledě ihned po zahájení třetí třetiny. Na trestné
lavici skončilo všech deset účastníků boje.
Závěrem zbývá pouze říci, že celá akce vznikla zcela spontánně a pod vedením kapitánů obou
týmů a bývalého reprezentanta České republiky a hráče Dynamo Pardubice Bohuslava Šťastného
byla za povzbuzujícího rykotu fanoušků, tance roztleskávaček, rad manažerů zápasu, kustodů
a dalších mistrně dotažena do úspěšného konce.

www.dabona.eu
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O projektu a novinky
Litomyšl přivítala delegaci
z Moldavska

Díky ochotě města Litomyšl a s ohledem na naše působení v Asociaci poskytovatelů energetických služeb ČR
jsme v rámci mezinárodního projektu
„Partnerství na pomoc k ochraně klimatu a boji proti klimatickým změnám“
přivítali na projektu EPC Litomyšl delegaci z Moldavska. Účelem návštěvy bylo
sdílení českých zkušeností s EPC a rozvojem firem ESCO do Moldavska.
Součástí mezinárodního projektu společnosti ENVIROS „ESCO Moldova – Transforming the market for
Urban Energy Efficiency by introducing Energy Service Companies“ byla prohlídka vybraných projektů
EPC v České republice a sdílení zkušeností klientů i ESCO firem. Zájem o „náš“ projekt v Litomyšli jako
o jeden z pěti projektů EPC v České republice nás velice potěšil. Nejen že jsme si vyzkoušeli spolupráci
na mezinárodní úrovni, ale také si potvrdili, že patříme mezi stabilní a věrohodné poskytovatele energetických služeb na českém trhu a že za námi stojí výsledky, které je možné prezentovat nejen u nás,
ale i v zahraničí

Program EFEKT 2016 nabídl
dotace ve výši 80 mil. korun
Státní program na podporu úspor
energie a využití obnovitelných zdrojů
energie, tedy „program EFEKT“, každoročně vyhlašuje Ministerstvo průmyslu
a obchodu. Pro rok 2016 byla alokace
programu navýšena na více než dvojnásobek, což by mělo vydržet i pro rok
2017. Přestože dotační projekty jsou spíše doménou DABONy, tento program je
zajímavý i pro nás.
V rámci programu EFEKT je poskytována podpora nejen na investiční projekty vedoucí k úsporám
energie (modernizace veřejného osvětlení, rekonstrukce otopné soustavy a zdrojů tepla), ale také na
energetický management či přípravu projektů EPC. Právě podpora posouzení vhodnosti projektu EPC je
často příjemnou pomocí menším městům pro zadání zpracování analýzy vhodnosti financování energeticky úsporných opatření na jejich majetku metodou EPC (dotace je poskytována ve výši 90%, maximálně však 200 tis. korun). Předpokládá se, že alokace i zaměření programu pro příští rok bude podobné
jako letos – již nyní je tak možné začít připravovat další projekty.
10
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DABONA s.r.o., D-energy s.r.o. a D-agro s.r.o.

Odpolední lyžování

Téma pro jeden lednový pracovní den bylo dáno jasně: jedno školení, druhé školení, porada, ale
pak pro všechny chtivé možnost lyžování ve Zdobnici. Člověk by si řekl, to je paráda, kdo by nejel,
taková šance…no a světě div, pouze 6 statečných se vydalo na svah a zbytek seděl v kanceláři. Ale
kdo nejel, zaváhal, nebe jako vymetené, slunce svítilo, sníh krásný a spokojenost náramná. A my
zúčastnění děkujeme za možnost lyžování v krásném čase pracovním.
Redakční rada: DABONA s.r.o. – Lenka Dvořáková, Petra Brandejsová, Zuzana Šedová • D-energy s.r.o. – Eduard Paulík,
Hana Páchová • D-agro s.r.o. – Kamila Chudobová. Foto: archiv – společnost DABONA s.r.o., D-energy s.r.o. , D-agro s.r.o.
Vydavatel: DABONA s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Kontakt:• dabona@dabona.eu • info@d-energy.cz • info@d-agro.cz

