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Nové kolo výzev v H2020 
 

Program HORIZONT 2020, nebo-li H2020, je největší evropský dotační program 

administrovaný přímo Evropskou komisí. V probíhajícím období 2014 - 2020 

rozdělí téměř 80 miliard EUR na podporu špičkového základního, aplikovaného, 

experimentálního a průmyslového výzkumu a vývoje, stejně tak i inovací a 

dalších souvisejících aktivit (studie, networking, atd.). H2020 je silně orientovaný 

na spolupráci více subjektů z různých zemí. Během září byly zveřejněny 

aktualizované informace o datech vyhlášení / uzávěrek výzev do jednotlivých 

oblastí H2020 pro rok 2016, resp. 2017. Oficiální vyhlášení výzev se očekává 

v říjnu 2015. 

 

Oprávnění žadatelé 

 

Podniky všech velikostí, výzkumné organizace a univerzity, které:  

 provádějí výzkum/vývoj na úrovni minimálně srovnatelné s EU 

 jejichž předmět řešení bude přínosem pro celou EU, nejen pro ČR 

 spolupracují, či chtějí spolupracovat se subjekty ze zahraničí 

 

Oblasti podporovaných aktivit 

 

 ICT 

 VaVaI 

 Nanotechnologie 

 Pokročilé materiály 

 Pokročilá výroba a zpracování 

 Vesmír 

 Zdraví 

 Doprava 

 Energetika 

 

Příkladový projekt:  

Dánská výzkumná organizace iniciovala vznik nadnárodního konsorcia 

složeného z 3 soukromých podniků a 3 výzkumných institucí ze 4 zemí EU. Důvod? 

Vyvinout nízkonákladové betonové formy, inovovat tvar formy a také její složení. 

 

Role a úlohy výzkumných institucí v projektu: 

 výzkum složení betonové formy 

 projektování tvaru formy a výzkum/vývoj v oblasti mechanických 

vlastností produktu 

 robotika (návrh výrobních zařízení) 

Role a úlohy podniků v projektu: 

 design formy (realizoval český MSP), 

 navržení procesu výroby, 

 testování koncovým uživatelem  
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Náklady na tento projekt dosáhly takřka 7,5 mil. EUR, z čehož necelých 4,9 mil. 

EUR pocházelo z evropského grantu. Přínos pro český podnik: získání know-how, 

kontakty v zahraničí, finanční prostředky, prestiž. 

 

Způsobilé výdaje 

 

Liší se dle výzvy a typu projektu, typicky: 

 mzdy 

 odpisy pořizovaného zařízení 

 materiál 

 cestovné 

 režie 25 % 

 

Výše dotace 

 

Procentuální výše dotace je určena typem aktivity v projektu: 

 

 výzkum, vývoj, inovace: 70-100%  

 podpůrné aktivity (networking, studie, …) do 100%  

 hodnocení ekonomické a technologické proveditelnosti záměru (tzv. 

SME Instrument – specifická aktivita pro podporu MSP): 70% 

 

Hlavní podmínky 

 

 projektové konsorcium se musí skládat min. ze tří na sobě nezávislých 

subjektů z min. tří různých podpopravných zemí (členské státy EU, 

kandidátské i potenciálně kandidátské země EU, Moldavsko, Norsko, 

rozvojové země, pokud daný stát není z účasti výslovně vyloučen) 

 žadatelé provádí výzkum / vývoj na úrovni minimálně srovnatelné s EU 

 řešení bude přínosem pro celou EU, nejen pro ČR 

 spolupráce, či snaha spolupracovat se subjekty ze zahraničí 

 v případě SME Instrumentu může MSP žádat o dotaci samostatně. 

 Veškeré oficiální informace, popis výzev a další dokumenty jsou (či 

budou) uveřejněné na Účastnickém portále H2020 zde: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportu

nities/index.html 

 

 

 

  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html
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Vyhlášena zvláštní výzva 

v Technologiích 
 

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo speciální výzvu pro žadatele v 

programu Rozvoj (součást právě končícího OPPI). Dotace pomohou malým a 

středním podnikům v hospodářsky znevýhodněných regionech s pořízením 

nových strojů, technologických zařízení, patentových licencí nebo SW. 

 

Důležitá podmínka: oprávněným žadatelem může být pouze firma, jejíž projekt 

byl schválen v rámci doposud poslední výzvy programu Rozvoj (III. výzva, IV. 

prodloužení), ale podnik zatím nezahájil práci na projektu. Za krkolomnou 

formulací se schovává poměrně jasné sdělení: čerstvě vypsaná výzva je 

vyhrazena pouze pro podnikatele, kteří požádali o dotaci v OPPI. Jejich projekt 

je tedy již registrován na CzechInvestu, jen zatím nedošlo k jeho realizaci - a kvůli 

nedostatku času by k ní ani dojít nemohlo.  

 

Lhůta pro předkládání žádostí běží do středy 21. října. Dotace bude poskytnuta 

v rozmezí od 1 do 30 mil. korun. Malý podnik může získat 45 procent způsobilých 

výdajů, střední firmě bude proplaceno 35 procent. Detailní podmínky této výzvy 

naleznete v minulém čísle Monitoringu dotačních příležitostí pod názvem Čtvrté 

prodloužení třetí výzvy v rámci programu Rozvoj. 

 

Pro nové zájemce o dotaci podle pravidel OPPIK bude vypsána jiná výzva, 

pravděpodobně hned v lednu příštího roku. 
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Pražský operační program: 11 mld. Kč 

pro metropoli  
 

Energetické úspory, infrastruktura či technologické inovace patří mezi hlavní 

priority Operačního programu Praha - Pól růstu ČR. Program mezi žadatele z řad 

městských částí, městských podniků či škol a výzkumných organizací rozdělí 

přibližně 11 mld. korun. EU podpoří každou investici maximálně z 50 procent. 

Soukromí podnikatelé mají až na několik málo výjimek smůlu. V době uzávěrky 

tohoto monitoringu ještě nebyla spuštěna první výzva. Aktuální informace o 

programu lze nalézt zde: http://www.oppraha.cz/ 

 

 

  

http://www.oppraha.cz/
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Zářijové posuny v OPPIK 
 

Spolu se zářijovým ukončením příjmu předběžných žádostí o podporu z většiny 

prograŮ v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost došlo k odusnutí a adekvátnímu prodloužení příjmu 

plných žádostí o měsíc. Plné žádosti bude možno podávat od počátku října. 

Jejich příjem v programech Inovace, Nemovitosti, Úspory energie poběží až do 

konce února 2016. V programech Potenciál, Spolupráce – klastry, Školicí 

střediska, ICT a Sdílené služby a Partnerství znalostního transferu pak bude možné 

žádat o dotaci do konce letošního roku. 

 

Kromě Inovací, Partnerství znalostního transferu a Aplikací bylo ve všech 

spuštěných výzvách ukončeno přijímání předběžných žádostí k 31. 8. 2015. 

V rámci tohoto prvního kola bylo podáno více než 3 300 žádostí v hodnotě 

přesahující 90 miliard korun celkových způsobilých výdajů. Celková alokace 

spuštěných programů však dosahuje „jen“ 17,4 miliardy Kč. Díky tomuto přetlaku 

proto rozhodně nebude snadné dosáhnout na dotaci z OPPIK. 

 

1. Od září platí nová, aktualizovaná verze Pravidel způsobilosti a publicity 

– obecná část, jejíž současné znění naleznete zde: 

http://www.czechinvest.org/data/files/pravidla-zpusobilosti-a-publicity-

obecna-cast-5086.pdf.  

 

2. Navíc došlo i k aktualizaci zvláštní části pravidel pro žadatele a příjemce 

dotace v programu Marketing. Současné znění lze dohledat zde: 

http://www.czechinvest.org/9-9-2015-aktualni-informace-o-

programech-podpory-podnikani  

 

3. V programu Potenciál bylo zpřesněno vymezení způsobilých výdajů 

v příloze 2, kterou je možno dohledat na následujícím odkazu: 

http://www.czechinvest.org/9-9-2015-aktualni-informace-o-

programech-podpory-podnikani 

 

4. V rámci programu Aplikace byla zveřejněna nová příloha stanovující 

míru podpory pro výzkumné organizace. Tento metodický pokyn 

naleznete na webu agentury CzechInvest, konkrétně na následujícím 

odkazu: http://www.czechinvest.org/aplikace-vyzva-i 

 

 

 

 

www.enovation.cz 

člen AMSP ČR 

 

http://www.czechinvest.org/data/files/pravidla-zpusobilosti-a-publicity-obecna-cast-5086.pdf
http://www.czechinvest.org/data/files/pravidla-zpusobilosti-a-publicity-obecna-cast-5086.pdf
http://www.czechinvest.org/9-9-2015-aktualni-informace-o-programech-podpory-podnikani
http://www.czechinvest.org/9-9-2015-aktualni-informace-o-programech-podpory-podnikani
http://www.czechinvest.org/9-9-2015-aktualni-informace-o-programech-podpory-podnikani
http://www.czechinvest.org/9-9-2015-aktualni-informace-o-programech-podpory-podnikani
http://www.czechinvest.org/aplikace-vyzva-i
http://www.enovation.cz/
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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. 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  

 podpora řízení a implementace OP Zaměstnanost.  

 V rámci prioritní osy Technická pomoc budou financovány zejména akce 

pro podporu řízení, implementace, kontroly, monitorování, hodnocení a 

publicity operačního programu.  
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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 

 

Výzvy v programech navazujících na projekty typu Vzdělávejte se - ÚP 

Výzvy 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 

 

www.centrumandragogiky.cz 

člen AMSP ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
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Seznam projektů financovaných 

z fondů vnější spolupráce EU 

 
Předběžná oznámení: 

Kanada - Studie proveditelnosti týkající se investičního nástroje EU–Kanada 

v oblasti nerostů. 

Cílem této akce je podpora surovinové iniciativy 

(http://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/policy-

strategy/index_en.htm), která má zaručit přístup k bezpečné a trvale udržitelné 

dodávce surovin pro průmysl EU. V rámci této studie proveditelnosti, která 

bude pokrývat související akce a dialog se zainteresovanými osobami, bude 

provedena analýza současného stavu spolupráce mezi EU a Kanadou o 

těžebním odvětví a souvisejících technologiích a službách a vyvozen závěr 

ohledně toho, jak lépe podpořit a strukturovat tuto spolupráci a to, zda by 

toho mohlo být dosaženo prostřednictvím zřízení investičního nástroje v oblasti 

nerostů (MIF) mezi EU a Kanadou, budou prozkoumány všechny možnosti v 

kontextu vztahů mezi Evropou a Kanadou v oblasti surovin a předložen návrh 

nejlepší varianty potenciálního nástroje MIF. 

 

Libérie - Projekt prioritních úseků pobřežní silnice 

předmětem veřejné zakázky je vypracování: 

 studie proveditelnosti v případě překryvných prací na silnici Monrovia, most 

Gabriela Tuckera – Sinje – Bo Waterside – hranice Sierra Leone (asi 126 km) v 

regionech Montserrado – Bomi – Grand Cape Mount. 

 studie proveditelnosti pro přechod na vyšší třídu komunikace Buchanan – 

přístavní dok Greenville (asi 208 km) ze štěrkového povrchu na asfaltobetonový 

zpevněný povrch v regionech Grand Bassa – River Cess – Sinoe. 

 studie proveditelnosti v případě stavby nové silnice / přechodu z 

nezpevněného na zpevněný povrch silnice z Greenville do Barclayville nebo 

Karloken (asi 138 km). 

 studie proveditelnosti pro přechod na vyšší třídu komunikace u nezpevněného 

povrchu silnice spojující město Toe Town s hranicí s Pobřežím slonoviny (asi 10 

km). 

 studie proveditelnosti, podrobný projekt, zadávací dokumentace, služby 

obstarávání a volitelné služby dohledu (které budou placeny v rámci jiné 

zakázky) v případě přechodu na vyšší třídu komunikace z nezpevněného na 

zpevněný povrch u silnice vedoucí z Sanniquellie (oblast Limba) do Sahané 

(Pobřeží slonoviny) (asi 74 km). 

 

 

 

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=1441964848600&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137407
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1441964848600&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137407
http://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/policy-strategy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/policy-strategy/index_en.htm
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1441977492650&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137195
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Turecko - Výstavba a zřízení střediska výrobní podpory a servisních služeb 

v loděnici Yeniçam. 

Zhotovitel bude odpovědný za zakázku na stavební práce s názvem 

„Výstavba a zřízení střediska výrobní podpory a servisních služeb v loděnici 

Yeniçam “ v rámci operace „Zřízení střediska podpory výroby a servisních 

služeb v loděnici Yeniçam“. Zakázka spočívá v provedení těchto stavebních 

prací:  

administrativní a servisní středisko, prefabrikační dílna, dílna pro zpracování 

ocelového plechu, dílna pro vybavení, dílna pro zpracování ocelových profilů 

a potrubí, obráběcí dílna, dílna pro mechanicko-elektrické práce, truhlářská 

dílna, budova hlavního vchodu, ošetřovna, transformátor + generátor, 

skladovací prostory (ocel, potrubí a trubky), sběrný dvůr (tekutý + tuhý odpad);  

rovněž laboratoř pro testování námořních technologií a analýzu se stavební 

plochou přibližně 2 000 m2 (včetně nádrže pro přípojné cisterny se všemi 

souvisejícími systémy a podsystémy uvedenými v zadávací dokumentaci, které 

budou navrženy dodány a vybudovány zhotovitelem). 

 

Surinam - Dodání jednotek pro úpravu vody 

Dodávka 2 až 3 kontejnerizovaných jednotek na úpravu vody za účelem 

odstranění suspendovaných pevných látek, koliformních bakterií a dosažení 

významného snížení zakalení povrchové vody s cílem dosáhnout vlastností 

pitné vody podle WHO.  

Každá jednotka bude využívat konvenční nebo ultrafiltrační procesy (nebo 

jejich kombinaci) čištění s minimální kapacitou 45 m3/hodinu a bude využita v 

balících stanicích na banánové plantáži Nickeri 

 

Zveřejněné zakázky: 

 

Albánie – tlumení a vymycování vztekliny – fáze II 

Náplní zakázky je 5 leteckých očkování proti vzteklině u lišek obecných v 

průběhu let 2016–2018, které pokrývá celé území Albánie. 

 

Bělorusko - Mezinárodní akreditace zkušebních laboratoří pro léčivé přípravky 

předmětem zakázky je:  

1) vymezit a vypracovat strategie pro zavedení mezinárodních norem pro řízení 

kvality ISO/IEC 17025 v rámci běloruských zkušebních laboratoří v sektoru 

zdravotnictví; 

2)  pomoci se začleněním farmaceutické kontroly Ministerstva zdravotnictví 

Běloruska do systému spolupráce v oblasti farmaceutické kontroly (PIC/S); 

3) podpořit účast běloruských zkušebních laboratoří s jejich začleněními do sítě 

úředních kontrolních laboratoří pro léčiva (OMCL) Evropského ředitelství pro 

kvalitu léčiv a zdravotní péče (EDQM); 

4) zvýšit úroveň kompetencí a profesní způsobilosti specialistů ze zkušebních 

laboratoří; 

5) poskytnout institucionální a právní podporu Ministerstvu zdravotnictví. 

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1441975989701&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137493
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1441975989701&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137493
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1441977726391&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137480
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1441976743624&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137031
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1441976598613&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135832
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Ghana - Výstavba domů a sociální infrastruktury v rámci podniku Golden 

Exotics Limited. 

Jde o vybudování ubytovacích jednotek a základní sociální infrastruktury pro 

dělníky v odvětví pěstování banánů a jejich rodin. Cílem projektu je přispět ke 

zlepšení životních podmínek dělníků a jejich rodin zajištěním ubytování přímo 

na farmách. 

 

Makedonie – rekonstrukce a umístění dopravních značek a dopravního 

značení. 

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce a umístění dopravního značení na 

mimoúrovňových křižovatek podél Koridoru X. 

 

Libanon - Úprava a likvidace tuhého odpadu zbylého po ropné havárii v roce 

2006 v Libanonu 

Jedná se o zakázku na likvidaci cca 2 100 m3 tuhých odpadů ropného 

charakteru po ropné havárii v roce 2006. Likvidace musí proběhnout v souladu 

s předpisy EU, místními předpisy a podle vnitřních hlavních zásad pro úpravu 

půdy ministerstva životního prostředí. Zhruba čtvrtina odpadů se skládá ze 

znečištěného písku a oblázků a zbytek ze znečištěných trosek a vybavení 

nashromážděných během likvidace ropné havárie. 
 

 

 

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČR 

www.mzv.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1441963385769&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=136775
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1441963385769&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=136775
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1441965113142&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=136563
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1441965113142&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=136563
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1441964598064&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137336
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1441964598064&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137336

