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Program TRIO rozdělí 300 mil. Kč 
Projekty spolupráce podniků s výzkumnými organizacemi mohou již nyní žádat o 

dotaci z programu TRIO. Pro rok 2016 je na podporu schválených projektů 

alokováno 300 mil. Kč. Na dotaci si sáhnou i pražské firmy! Program TRIO 

administrovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu podporuje aplikovaný 

výzkum a experimentální vývoj. Jeho cílem je zvýšit využití výsledků výzkumu a 

vývoje (VaV) v technologiích využívaných v podnikové sféře. Program také 

usiluje o posílení spolupráce mezi podniky a výzkumnými organizacemi. Žádosti 

je možno podávat do 15. 1. 2016. 

 

Oblasti podpory 

 Fotonika  

 Mikro- a nanoelektronika  

 Nanotechnologie  

 Průmyslové biotechnologie  

 Pokročilé materiály 

 Pokročilé výrobní technologie 

 

Důraz bude kladen na ekonomické oblasti, ve kterých ČR disponuje 

významným růstovým potenciálem: 

 Výroba dopravních prostředků  

 Strojírenství  

 Elektronika a elektrotechnika  

 IT služby a software  

 Výroba a distribuce elektrické energie  

 Léčiva a zdravotnické prostředky 

 

Podporované aktivity 

 Podporu je možné získat na projekty aplikovaného výzkumu a 

experimentálního vývoje, které budou využívat a dále rozvíjet potenciál 

v oblasti klíčových technologií. Jde o technologie náročné na znalosti a 

kvalifikovanou pracovní sílu, vyžadující zásadní podíl výzkumných aktivit 

a s rychlými inovačními cykly.  

 Program jezaměřen na vytvoření účinné spolupráce mezi podniky a 

výzkumnými organizacemi. Podpořené projekty by měly přinášet nové 

a originální řešení, které jsou aktuální a vhodné k okamžité realizaci.   

 

Oprávnění žadatelé 

 podniky 

 výzkumné organizace 

 

Míra a výše podpory 

 na program je alokováno 3,7 mld. Kč  

 maximální výše podpory na jeden projet bude 20 mil. Kč  

 až 80% způsobilých nákladů na projekt   

 výzkumné organizace mohou obdržet až 100% míru podpory, ale pouze 

na jejich nehospodářské činnosti 
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Hlavní podmínky 

 V programu TRIO mohou být podpořeny projekty, které odůvodněně 

předpokládají dosažení alespoň jednoho z následujících výsledků:  

 Z – poloprovoz, ověřená technologie  

 F – výsledky s právní ochranou – užitný vzor, průmyslový vzor  

 G – technicky realizované výsledky – prototyp, funkční vzorek  

 R – software 
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Nové prosincové výzvy v OPPIK 
Dle stávajícího harmonogramu výzev pro letošní rok by Ministerstvo průmyslu a 

obchodu (MPO) mělo vyhlásit několik nových výzev v rámci Operačního 

programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). 

1. Plánovaná třetí výzva dotačního titulu Technologie dotačně podpoří 

realizaci podnikatelských záměrů rozvojových podniků za účelem jejich 

modernizace. Způsobilými žadateli budou v této výzvě malé a střední 

podniky, které si mezi sebou rozdělí plánovanou alokaci ve výši 1,5 mld. 

Kč. 

2. Aktivity typu vybudování či rekontrukce malých vodních elektráren, 

vyvedení tepla ze stávajících bioplynových stanic, výstavba a 

rekonstrukce zdrojů tepla a kombinované výroby elektřiny a tepla z 

biomasy a vyvedení tepla budou podpořeny z dotačního titulu 

Obnovitelné zdroje energie (OZE), jehož plánovaná alokace dosahuje 

360 mil. Kč. 

3. Další nově spuštěnou prosincovou výzvou s alokací ve výši 1 mld. Kč. by 

měl být dotační titul Úspory energie v soustavách zásobování teplem 

(SZT). Dotaci z tohoto programu bude možné získat na rekonstrukci a 

rozvoj SZT a kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. 

4. Nízkouhlíkové technologie je název další nadcházející výzvy, jejímž cílem 

bude dotační podpora nízkouhlíkových technologií, k čemuž bude 

vyčleněno 280 milionů Kč. 

5. V rámci výzvy Expanze budou podpořeny inovativní podnikatelské 

záměry. Podpora však nebude udělena formou dotace nýbrž finančními 

nástroji – úvěrem či zárukou. 

6. V neposlední řadě budou vyhlášeny také dvě výzvy Smart Grids, z nichž 

první, kladoucí důraz na distribuční sítě, podpoří nasazení 

automatizovaných dálkově ovládaných prvků v distribučních 

soustavách, nasazení technologických prvků řízení napětí a výběrové 

osazení měření kvality elektrické energie v distribučních soustavách, 

řešení lokální bilance řízením toků výkonu mezi odběrateli a 

provozovatelem distribuční sítě. Druhá Smart Grids výzva zaměřená na 

přenosovou síť podpoří výstavbu, posílení, modernizaci a rekonstrukci 

vedení přenosové soustavy a transformoven (v souladu s konceptem 

chytrých sítí). Zatímco na distribuční sítě bude uvolněno 280 milionů Kč, 

přenosová síť bude dotována až 1,8 mld. Kč. 
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Současné dílčí posuny v OPPIK 
Dne 1. 12. 2015 bude zahájen příjem Žádostí o podporu v programech Inovace 

– inovační projekt, Potenciál, Aplikace, Partnerství znalostního transferu, 

Spolupráce – Klastry, Nemovitosti, Školicí střediska, Úspory energie a ICT a sdílené 

služby. S ohledem na blížící se příjem žádostí by si žadatelé měli být vědomi 

několika změn a aktualizací, k nimž došlo v uplynulých týdnech. 

1. CzechInvest zveřejnil následující statistiku týkající se počtu podaných 

předběžných žádostí o podporu v aktuálně otevřených výzvách. 

Vzhledem k poměrně nízké alokaci aktuálních výzev OPPIK je tak zcela 

jasné, že se na velkou část doopravdy kvalitních projektů nedostane. 

2. V listopadu došlo k aktualizaci Pravidel pro žadatele a příjemce z OPPIK 

– zvláštní části v programech Inovace – inovační projekt, Potenciál, 

Aplikace, Partnerství znalostního transferu, Spolupráce-Klastry, 

Nemovitosti, Školicí střediska, Úspory energie a ICT a sdílené služby. V 

dokumentech byl doplněn postup vyplnění záložek Žádostí o podporu 

(plných žádostí). Pravidla pro žadatele a příjemce v OP PIK – zvláštní části 

naleznete zde pod záložkami jednotlivých programů na webu 

CzechInvestu. 

3. V právě končícím měsíci byla aktualizována i obecná část Pravidel pro 

žadatele a příjemce z OPPIK. Společně s touto aktualizací došlo i ke 

zveřejnění nové přílohy týkající se etapizace projektu. Více informací 

naleznete zde: http://www.czechinvest.org/24-11-2015-aktualni-

informace-o-programech-podpory-podnikani 

4. Na webu CzechInvestu (http://www.czechinvest.org/data/files/op-pik-

harmonogram-vyzev-2016-5232.pdf) byl zveřejněn harmongoram výzev 

OPPIK pro rok 2016 

5. V programu Inovace – inovační projekt byla publikována nová příloha 

Definice indikátorů, kterou můžete nalézt na následujícím odkazu: 

http://www.czechinvest.org/inovace-inovacni-projekt-vyzva-i 

http://www.czechinvest.org/24-11-2015-aktualni-informace-o-programech-podpory-podnikani
http://www.czechinvest.org/24-11-2015-aktualni-informace-o-programech-podpory-podnikani
http://www.czechinvest.org/data/files/op-pik-harmonogram-vyzev-2016-5232.pdf
http://www.czechinvest.org/data/files/op-pik-harmonogram-vyzev-2016-5232.pdf
http://www.czechinvest.org/inovace-inovacni-projekt-vyzva-i
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6. Kromě výše uvedeného došlo ke stanovení kategorizace sankcí za 

porušení postupu zadavatele zakázek OPPIK. Jedná se o kategorizaci 

nedostatků při zadávání zakázek se stanovením výše odvodu za 

porušení rozpočtové kázně. Tento dokument naleznete zde: 

http://www.czechinvest.org/spolecne-prilohy-dotacnich-programu-op-

pik 

  

http://www.czechinvest.org/spolecne-prilohy-dotacnich-programu-op-pik
http://www.czechinvest.org/spolecne-prilohy-dotacnich-programu-op-pik


 

 

8 

 

 

Unijní program Horizont 2020: Start 

nových výzev 
Během uplynulého měsíce byly hromadně otevřeny dotační výzvy pro rok 2016 

v rámci programu H2020. Jedná se o několik desítek výzev napříč rozličnými 

tematickými celky, mezi něž patří např.:  

 Budoucí a vznikající technologie,  

 Průlomové a průmyslové technologie 

 Vesmírné aplikace 

 Inovace v malých a středních podnicích 

 Zdraví, demografická změna a životní pohoda 

 Potravinové zabezpečení, udržitelné zemědělství, mořský výzkum a 

bioekonomika 

 Zajištěná, čistá a účinná energie 

 Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava 

 Ochrana klimatu, životní prostředí, účinné vuyžívání zdrojů a suroviny,  

 Ochrana svobody a bezpečnosti Evropy a jejich obyvatel 

 

Celková alokace již otevřených a dále plánovaných výzev přesahuje 430 miliard 

Kč. Program je však společný pro všechny členské země EU, proto musí uchazeči 

o dotaci počítat s tvrdou konkurencí. S ohledem na ohromné množství 

otevřených výzev a jejich rozličné nastavení není možné právě spuštěné výzvy 

stručně představit. Detailní informace nejen o všech výzvách, ale i o programu 

Horizon2020 jako takovém naleznete na tzv. Účastnickém portálu: 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html 

Zjišťujeme, jak vnímáte nastavení 

evropských dotací pro podniky 
Úředníci se pozvolna připravují na hodnocení žádostí o dotaci z Operačního 

programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) a my se na 

Vás obracíme s prosbou o sdílení Vašich dosavadních zkušeností. 

Připravili jsme spolu s odborníky na evropské dotace krátký dotazník, s jehož 

pomocí chceme zjistit váš názor na nastavení dotací pro podnikatele. Výsledky 

využijeme při komunikaci s ministerstvem průmyslu a obchodu. Vámi poskytnuté 

informace se tedy stanou cenným zdrojem pro další práci s OPPIK. Dotazník 

naleznete zde: 

https://docs.google.com/forms/d/1tT8Kg8lL3XtUNCIn1g0831S2IRVL3-

22uztYKiVtiJA/viewform 

 

 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
https://docs.google.com/forms/d/1tT8Kg8lL3XtUNCIn1g0831S2IRVL3-22uztYKiVtiJA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1tT8Kg8lL3XtUNCIn1g0831S2IRVL3-22uztYKiVtiJA/viewform
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Karlovarský kraj nabídne 

podnikatelům příspěvky na inovace 
Firmy, které chtějí inovovat svou výrobu a potřebují přitom spolupracovat s 

vysokými školami či vědeckými pracovišti, budou mít šanci získat dotaci z 

rozpočtu Karlovarského kraje. V prosinci startuje již pátý ročník veřejné soutěže 

o Inovační vouchery. Jedná se o jednorázovou dotaci z rozpočtu Karlovarského 

kraje na spolupráci místních podnikatelů s poskytovateli znalostí - univerzitami a 

ostatními vědecko-výzkumnými institucemi z celé ČR. Karlovarský kraj 

podnikatelům rozdělí téměř 2.000.000 Kč, přičemž maximální výše dotace pro 

jeden projekt je 170.000 Kč. Žadatelem může být obchodní společnost (a.s., 

s.r.o., v.o.s., k.s.), evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, 

klastr nebo družstvo se sídlem na území Karlovarského kraje, v případě klastru 

musí většina jeho členů mít sídlo v Karlovarském kraji. 

 

Podíváme-li se na první čtyři ročníky statisticky – mezi 33 firem z Karlovarského 

kraje již bylo rozděleno celkem 9,1 mil. Kč. 

 

Termín pro podávání žádostí je od úterý 1. prosince 2015 do pátku 8. ledna 2016 

do 12:00. Veškeré potřebné informace a dokumenty naleznete na webových 

stránkách Karlovarského kraje a Karlovarské agentury rozvoje podnikání. 

 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceKK/prispevky-region/program_rozvoje_konkurenceschopnosti_kk.aspx
http://www.karp-kv.cz/cz/Stranky/Inovacni_vouchery.aspx
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OP Zaměstnanost 

Zhruba 70 miliard korun bude rozděleno v rámci Programu Zaměstnanost, 

přičemž příjem žádostí pro podnikatelské subjekty na podporu vzdělávání 

zaměstnanců se očekává na začátku roku 2016.  

 

Do současné doby byly vyhlášeny výzvy převážně v oblastech posílení 

aktivních politik zaměstnanosti, sociální integrace, sociálních služeb, péče o 

děti nebo sociálních inovací. Výzvy pro zaměstnavatele na podporu 

vzdělávání zaměstnanců jsou zatím připravovány. Co se týká projektu POVEZ 

II, tj. projektu navazujícímu na projekty administrované úřady práce, proběhlo 

formální hodnocení i hodnocení přijatelnosti a zasedání výběrové komise. 

Zahájení projektu se předpokládá nejdříve v lednu 2016. 

 

Operační program vymezuje čtyři základní prioritní osy:  

 

Prioritní osa 1: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly  

 zvýšení zaměstnanosti podpořených osob zejména prostřednictvím 

realizace nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti,  

 realizace specifických opatření na podporu snížení rozdílů v postavení žen 

a mužů na trhu práce a na slaďování soukromého a pracovního života,  

 rozvoj dalšího vzdělávání, zvyšování znalostí, dovedností a kompetencí 

pracovníků a konkurenceschopnosti podniků,  

 modernizace veřejných služeb zaměstnanosti cestou zvýšení kvality a 

efektivity aktivní politiky zaměstnanosti a dalších poskytovaných služeb, a 

dále realizace cílených opatření na podporu zaměstnanosti mládeže.  

 

Prioritní osa 2: Sociální začleňování a boj s chudobou  

 zvýšení uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo 

sociálně vyloučených na trhu práce,  

 rozvoj sociálních, zdravotních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších 

služeb a aktivit zaměřených na osoby sociálně vyloučené nebo sociálním 

vyloučením ohrožené, 

 podpora sociálního podnikání a na podporu rozvojových strategií 

řízených na místní úrovni zaměřených na prevenci a řešení problémů v 

oblasti lokální zaměstnanosti a sociálního začleňování.  

 

Prioritní osa 3: Sociální inovace a mezinárodní spolupráce  

 přístup k zaměstnání pro uchazeče a neaktivní osoby včetně místních 

iniciativ zaměstnanosti a mobility pracovní síly,  

 aktivní začleňování zejména s cílem zvýšení zaměstnatelnosti, 

 zvyšování efektivity veřejné správy. 

 

Prioritní osa 4: Efektivní veřejná správa  

 řešení příčin nízké efektivity veřejné správy zejména pak vysoké 

administrativní a regulatorní zátěže, stejně jako neefektivního řízení a nízké 

úrovně profesionalizace pracovníků veřejné správy.  

 Prioritní osa 5: Technická pomoc  
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 podpora řízení a implementace OP Zaměstnanost.  

 

 

Harmonogram výzev, avíza 

Harmonogram výzev najdete na http://www.esfcr.cz/harmonogram-

vyzev  

Avíza výzev najdete na http://www.esfcr.cz/aviza-vyzev-opz  

 

 

Nejbližší výzvy 

 

Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli 

(POVEZ II) 

Výzvy v programech navazujících na projekty typu Vzdělávejte se – ÚP 

budou vyhlašovány individuálně dle aktuální situace na jednotlivých ÚP, 

pravděpodobně od 01/2016.  

 

Podnikové vzdělávání zaměstnanců 

Cílové skupiny: zaměstnanci (včetně potenciálních nových zaměstnanců) 

Podporované aktivity: další profesní vzdělávání zaměstnanců 

podporované zaměstnavateli, zaměřené na odborné i klíčové 

kompetence. Vzdělávání poskytované v oblasti IT, jazyků, softs skills a 

odborných dovedností. 

Bude aplikováno zjednodušené vykazování pomocí jednotkových 

nákladů.   

Typy příjemců: Zaměstnavatelé (např. podnikatelské subjekty, státní 

podnik, osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním 

zákonem za předpokladu, že nejsou oprávněnými žadateli v rámci jiných 

prioritních os) 

Vyhlášení výzvy: 1.3.2016,  

Ukončení příjmu žádostí:  30.4.2016 

 

Finální pravidla pro žadatele, kterými se stanovují podmínky pro 

poskytování dotace, nebyla v době přípravy monitoringu zveřejněna. 

Aktuální informace najdete na http://www.esfcr.cz/op-zamestnanost-

2014-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.esfcr.cz/harmonogram-vyzev
http://www.esfcr.cz/harmonogram-vyzev
http://www.esfcr.cz/harmonogram-vyzev
http://www.esfcr.cz/harmonogram-vyzev
http://www.esfcr.cz/harmonogram-vyzev
http://www.esfcr.cz/aviza-vyzev-opz
http://www.esfcr.cz/aviza-vyzev-opz
http://www.esfcr.cz/aviza-vyzev-opz
http://www.esfcr.cz/aviza-vyzev-opz
http://www.esfcr.cz/aviza-vyzev-opz
http://www.esfcr.cz/aviza-vyzev-opz
http://www.esfcr.cz/aviza-vyzev-opz
http://www.esfcr.cz/aviza-vyzev-opz
http://www.esfcr.cz/op-zamestnanost-2014-2020
http://www.esfcr.cz/op-zamestnanost-2014-2020
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Seznam projektů financovaných 

z fondů vnější spolupráce EU 
Předběžná oznámení: 

Černá Hora - Podpora odvětví veterinárního lékařství 

Cílem zakázky je přispět k dalšímu slaďování s normami EU v oblasti 

veterinárního lékařství. Toho bude dosaženo prostřednictvím přípravy a 

přijetí příslušných právních předpisů a posilování kapacit v odvětví 

veterinárního lékařství pro provedení nových předpisů. Zvláštní pozornost 

bude věnována posilování systému kontroly péče o zdraví vemene a kvalitu 

syrového mléka. 

Jamajka - Dodávka 1 ultra vysokotlakého kapalinového chromatografu 

Dodávka 1 ultra vysokotlakého kapalinového chromatografu pro 

jamajskou forenzní laboratoř včetně poprodejních služeb: prodloužení 

záruky, spotřební materiály, instalace a zaškolení. 

Makedonie - Dodávka vozidel na podporu příslušných vládních úřadů pro 

efektivní a účinnou reakci na přistěhovaleckou krizi 

Předmětem této zakázky je dodávka, doručení, vyzkoušení a poskytnutí 

záruky na terénní vozidla, minibusy a vozidla lékařské záchranné služby pro 

Ministerstvo vnitra, středisko na řízení krizí a Ministerstvo zdravotnictví. 

Poskytnuté vybavení má za cíl zvýšit účinnost a efektivitu Ministerstva vnitra, 

střediska na řízení krizí a Ministerstva zdravotnictví při řízení migrační krize. 

Srbsko - Vozidla, která budou sjednána v rámci zvláštního opatření pro 

posílení reakceschopnosti Srbska účinně si poradit s rostoucími smíšenými 

migračními toky. 

V rámci této zakázky na dodávky budou obstarána a zprovozněna vozidla, 

která budou zakoupena v rámci zvláštního opatření pro posílení 

reakceschopnosti Republiky Srbsko vypořádat se efektivně s rostoucími 

smíšenými migračními toky. 

Turecko - Obnova stávající soustavy dodávek a rozvádění vody v lokalitě 

Bartın 

Tato zakázka, která bude realizována dle „Červené knihy“ FIDIC (první 

vydání 1999) bude zahrnovat:  

— výstavbu 26 km vodovodního vedení,  

— výstavbu 2 vodních nádrží,  

— výstavbu 79 km vodovodní sítě. 

 

Zveřejněné zakázky: 

Gruzie - Posílení gruzínských kapacit v oblasti správy hranic a migrace 

Dodávka přizpůsobeného zařízení včetně různých kamer, snímačů, 

optických kabelů, komunikačních nástrojů a dalšího hardwaru, kterých je 

zapotřebí ke zvýšení bezpečnosti hranic ve 4 klíčových úsecích zelené 

hranice mezi Gruzií a Tureckem. 

Jamajka - Dodávka 1 ultravysokotlakého kapalinového chromatografu 

Dodávka a instalace 1 ultravysokotlakého kapalinového chromatografu s 

příslušenstvím pro Institut forenzních věd a soudního lékařství. 

Kosovo - Dodávka zařízení IKT, dodávek a spotřebního zboží pro školy a 

vzdělávací instituce 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/cr_v_evrope/vnejsi_vztahy_eu/vnejsi_pomoc_eu/fondy_vnejsi_spoluprace_eu_prilezitosti.html
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1447919599375&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137654
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1447919507548&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137639
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1447919325530&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137656
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1447919325530&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137656
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1447919882631&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=137651
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1447919882631&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=137651
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1447919882631&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=137651
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1447919430578&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137657
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1447919430578&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137657
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1447919430578&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137657
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1447919184270&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=137159
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1447918850225&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=136929
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1447918959253&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=137107
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1447918959253&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=137107
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Předmětem zakázky je dodávka, doručení, instalace a zaškolení ve vztahu 

k následujícím dodávkám: 

položka č. 1: 31 místních sítí ve 30 různých školách (školy A) v celém Kosovu 

a 1 vzdělávací středisko v Prištině, DDP, ve lhůtě 90 dní od pokynu k zahájení; 

položka č. 2: vybavení IKT dle technických specifikací na 30 různých školách 

(24 škol A1 + 3 školy A2 + 3 školy A3) v Kosovu a 1 vzdělávací středisko v 

Prištině, DDP, ve lhůtě 90 dní od pokynu k zahájení. 

Turecko - Technická pomoc středisku pro rozvoj podnikání v lokalitě Sorgun 

(İŞGEM) 

Účelem zakázky je usnadnit zřízení podnikatelské infrastruktury a budování 

institucionálních kapacit pro středisko İŞGEM v lokalitě Sorgun, jakož i 

posílení technických dovedností a způsobilostí nájemců. Tato zakázka se 

skládá ze 2 částí: „Zdokonalení infrastruktury služeb střediska İŞGEM v lokalitě 

Sorgun“ a „Posílení technických kapacit podniků střediska İŞGEM v lokalitě 

Sorgun“. 

 

 

   MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČR  

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1447918651733&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134239
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1447918651733&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134239

