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Podzimní start Programu rozvoje 

venkova 
 

Více než 5 miliard korun bude rozděleno v rámci prvního kola žádostí v Programu 

rozvoje venkova, přičemž příjem žádostí proběhne v druhé polovině září a bude 

se týkat následujících operací: 

 

4.1.1 Investice do zemědělských podniků 

 způsobilý žadatel: zemědělský podnikatel 

 podporované aktivity: investice na ustájovací a chovatelská zařízení, 

speciální zemědělské stroje, skladovací kapacity na produkty rostlinné 

výroby, krmiva, steliva či druhotné produkty živočišné výroby, investice 

do nosných konstrukcí trvalých kultur, do staveb pro zahradnictví,  

či budování peletáren, jejichž produkce bude spotřebována přímo  

v zemědělském podniku 

 

4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 

 způsobilý žadatel: zemědělský podnikatel, výrobce potravin či krmiv 

splňující definici mikro podniku či MSP 

 podporované aktivity: investice do zařízení pro výrobu potravin a krmiv, 

do vybavení pro finální úpravu, balení a značení produktů  

a do skladování 

 

4.3.2 Lesnická infrastruktura 

 způsobilý žadatel: fyzické nebo právnické osoby, sdružení a spolky  

s právní subjektivitou, obce nebo jejich svazky hospodařící v lesích 

 podporované aktivity: rekonstrukce a budování lesnické infrastruktury 

vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty lesních cest 

 

8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství 

 způsobilý žadatel: fyzické nebo právnické osoby, sdružení s právní 

subjektivitou, obce nebo jejich svazky hospodařící v lesích 

 podporované aktivity: pořízení strojů a technologií (včetně koně)  

pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně přibližování, strojů 

pro zpracování po-těžebních zbytků, strojů pro přípravu půdy před 

zalesněním a strojů, technologií a zřízení pro lesní školkařskou činnost 
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16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v rámci 

zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh 

 způsobilý žadatel: uskupení minimálně dvou subjektů, kdy min. jeden 

subjekt bude muset prokázat podnikatelskou činnost v odvětví 

potravinářství nebo výroby krmiv a min. jeden subjekt musí být 

výzkumnou institucí 

 podporované aktivity: provozní náklady spolupráce vzniklé při vývoji  

a aplikaci nových produktů, postupů a technologií ve zpracování 

zemědělských produktů resp. výrobě potravin a krmiv, přímé náklady 

související s výrobou inovativních produktů a se zavedením inovativních 

postupů a technologií do praxe 

 

Hlavní podmínky: 

Finální pravidla pro žadatele, kterými se stanovují podmínky pro poskytování 

dotace, nebyla v době přípravy monitoringu zveřejněna. Aktuální informace 

v této záležitosti můžete najít na webu Ministerstva zemědělství zde: 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-

obdobi-2014/  

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/
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OP Rybářství: První výzvy 
 

Podniky akvakultury budou moci od října, v rámci prvních výzev Operačního 

programu Rybářství, žádat o dotace v celkové hodnotě 250 mil. Kč.  

Žádosti o podpory budou moci být podávány na projekty v následujících 

opatřeních:  

 

2.1. Inovace 

 způsobilý žadatel: podniky akvakultury spolupracující s veřejným  

či soukromým vědeckým subjektem 

 podporované aktivity: produktové a procesní inovace - aplikace nových 

metod chovu a nakládání s rybami, zavádění nových nebo podstatně 

zlepšených produktů, nových akvakulturních druhů s dobrým tržním 

potenciálem, nových nebo zdokonalených řídicích  

a organizačních systémů 

 

2.2., záměr a) Investice do akvakultury 

 způsobilý žadatel: mikropodniky a MSP akvakultury s produkcí ryb vyšší 

než 0,5 tuny za rok, nebo s produkcí raných vývojových stádií ryb  

v realizované fakturační ceně vyšší než 25 000 Kč za rok, FO a PO,  

jejíž příjmy pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem,  

na vlastní odpovědnost a riziko, rybářské svazy a spolky  

 podporované aktivity: podpora investic přispívajících ke zvyšování 

konkurenceschopnosti podniků akvakultury s cílem zachování tradiční 

akvakultury a činností navazujících, důležitých pro udržení a rozvoj 

hospodářské a sociální struktury a životního prostředí 

 

2.5., Akvakultura poskytující environmentální služby 

 způsobilý žadatel: podniky akvakultury, které jsou uživateli rybářských 

revírů, PO, jejíž příjmy pocházejí z akvakultury provozované vlastním 

jménem, na vlastní odpovědnost a riziko, rybářské svazy a spolky, 

podniky akvakultury mající smluvní vztah s rybářskými svazy a rybářskými 

spolky, které jsou uživateli rybářských revírů 

 podporované aktivity: podpora vysazování (ve formě monté nebo 

rozkrmeného mladého úhoře (rozkrmeného monté) o délce menší než 

20 cm) úhoře říčního (Anguilla anguilla) do vybraných rybářských revírů 

v povodí řeky Labe a řeky Odry 

 

2.5., Investice do zpracování produktů 

 způsobilý žadatel: mikropodniky a MSP, FO a PO, jejíž příjmy pocházejí  

z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost  

a riziko 

 podporované aktivity: podpora investic na rozšíření, vybavení, 

modernizace podniků zpracovávajících ryby a výstavbu zpracoven ryb 
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Hlavní podmínky: 

Finální pravidla pro žadatele, kterými se stanovují podmínky pro poskytování 

dotace, nebyla v době přípravy monitoringu zveřejněna. Aktuální informace  

v této záležitosti můžete najít na webu Ministerstva zemědělství zde: 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-

obdobi-1/  

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-1/
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-1/
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Představení programu TRIO 
 

MPO bude během druhé poloviny roku 2015 spouštět nový dotační program 

TRIO, který bude probíhat letech 2016 — 2021 a celkový objem podpory bude v 

tomto období činit 3 700 mil. Kč. TRIO podpoří rozvoj potenciálu ČR  

v klíčových technologiích. 

 

Příjem žádostí: 

Nejprve dojde v druhé polovině roku 2015 ke zveřejnění podmínek první veřejné 

soutěže. Následně bude probíhat příjem žádostí o podporu.  

Celkem budou vyhlášeny tři veřejné soutěže v letech 2015, 2016 a 2017 

 

Podporované aktivity: 

 aplikovaný výzkum a experimentální vývoj v následujících oblastech: 

fotonika, mikroelektronika a nanoelektronika, nanotechnologie, 

průmyslové biotechnologie, pokročilé materiály a 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 

 

Hlavní podmínky: 

 V programu mohou být podpořeny projekty, které odůvodněně 

předpokládají dosažení alespoň jednoho z následujících výsledků: 

patent, poloprovoz, ověřená technologie, výsledek s právní ochranou 

(užitný či průmyslový vzor), technicky realizovaný výsledek  

(prototyp, funkční vzorek), software 

 účinná spolupráce – v programu budou podpořeny projekty realizované 

ve spolupráci podnikové a výzkumné sféry 

 podpořené projekty by měly přinášet nové a originální řešení (výsledky), 

které jsou aktuální a vhodné k okamžité realizaci 

 program naplňuje Národní priority orientovaného výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací 

 podpořeny budou projekty a uchazeči na celém území ČR, tj. včetně hl. 

m. Prahy 

 uchazečem o podporu mohou být: 

o podniky – právnické i fyzické osoby, které vykonávají 

hospodářskou činnost a které řeší projekt v účinné spolupráci  

s alespoň jednou výzkumnou organizací.  

 současně rozvíjí svou činnosti v jedné z podporovaných 

oblastí (viz výše)  

o subjekty se statutem výzkumné organizace - musí ovšem  

v navrhovaném projektu vystupovat jako podnik. 
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Výše podpory: 

 nejvyšší povolená míra podpory na jeden projekt může být v souladu  

se zákonem č. 130/2002 Sb. a Nařízením komise 80 % celkových 

uznaných nákladů 

 nejvyšší povolené míry podpory pro jednotlivé kategorie podpory  

a jednotlivé kategorie příjemců a dalších účastníků budou uvedeny  

v zadávací dokumentaci každé veřejné soutěže 

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

na jejich nehospodářské činnosti 

 maximální výše účelové podpory jednoho projektu v programu je  

s ohledem na motivační účinek veřejné podpory stanovena na 20 mil. 

Kč 

 pro rok 2016 je na podporu schválených projektů alokováno celkem 300 

mil. Kč 

 celkový objem podpory v programu bude v období 2016 - 2021 činit  

3 700 mil. Kč  
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TAČR: druhá veřejná soutěž programu 

Delta 
 

Technologická agentura ČR (TA ČR) vyhlásila druhou veřejnou soutěž v rámci 

programu Delta cílícího na podporu spolupráce v aplikovaném výzkumu  

a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů technologických 

a inovačních agentur mezi českými a zahraničními subjekty. Veřejná soutěž 

bude zaměřená na spolupráci se zahraničními partnery, kteří mají sídlo v 

čínských lokalitách Ťiang-su (Jiangsu), Če-ťiang (Zhejiang),  

S'-čchuan (Sichuan) a na Tchaj-wanu (Taiwan). 

 

Příjem žádostí: 

Příjem žádostí bude probíhat prostřednictvím IS Patriot do 30. 9. 2015 (16:30 hod. 

odpoledne) 

 

Podporované aktivity: 

 spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji 

prostřednictvím společných projektů podniků a výzkumných organizací 

za účelem dosažení konkrétních výsledků v podporovaných oblastech 

 podporované oblasti vycházejí z Národních priorit orientovaného 

výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které byly přijaty usnesením 

vlády ze dne 19. července 2012 č. 552 – jedná se o následující priority: 

o Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech 

o Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů 

o Prostředí pro kvalitní život 

o Bezpečná společnost 

 

Hlavní podmínky: 

 na každém projektu se musí podílet alespoň jeden zahraniční partner  

se sídlem v jedné z čínských lokalit Ťiang-su (Jiangsu), Če-tiang 

(Zhejiang), S´-čchuan (Sichuan) nebo na Tchaj-wanu (Taiwan) 

 uchazečem v této veřejné soutěži může být podnik a výzkumná 

organizace (pouze v případě, že je mezi dalšími účastníky projektu 

minimálně jeden podnik z České republiky) 

 termín zahájení řešení projektu je nejdříve 1. 1. 2016 a nejpozději  

1. 6. 2016 

 nejzazší termín ukončení řešení projektu je 31. 5. 2019 

 v programu mohou být podpořeny projekty, které odůvodněně 

předpokládají dosažení alespoň jednoho z následujících výsledků: 

patent, poloprovoz, ověřená technologie, výsledek s právní ochranou 

(užitný či průmyslový vzor), technicky realizovaný výsledek (prototyp, 

funkční vzorek), software, certifikovaná metodika, léčebný postup, 

památkový postup, specializovaná mapa s odborným obsahem 

 program naplňuje Národní priority orientovaného výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací 
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Výše podpory: 

 maximální částka finanční podpory vynaložená na jeden projekt  

na celou dobu řešení se omezuje na 25 mil. Kč 

 pro první rok řešení rozděleno mezi příjemce 100 mil. Kč 

 maximální míra podpory na jeden projekt je 74 % celkových uznaných 

nákladů 

 způsobilé náklady: 

o osobní náklady 

o investice 

o náklady na subdodávky 

o ostatní přímé náklady 

o ostatní nepřímé náklady 
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Plzeňské podnikatelské vouchery 

2015-16 
 

Dotace (ve formě voucheru) je určena pro malé a střední podnikatele  

z Plzeňského kraje, kterým budou v roce 2015 poskytnuty služby od výzkumné 

organizace, která má sídlo či pracoviště na území Plzeňského kraje. 

 

Žadatelem může být malý a střední podnikatel (MSP) z Plzeňského kraje,  

který splňuje podmínky stanovené v příloze I Nařízení komise (ES) č. 800/2008  

ze dne 6. srpna 2008, a kterému byla poskytnuta služba od výzkumné 

organizace. 

 

Příjem žádostí: 

Výzva je otevřena od 1. 9. 2015 do 16. 10. 2015. 

 

Podporované aktivity: 

Nákup služeb založených na znalostech od výzkumných organizací  

(např. měření, diagnostiku, testování, zkoušky…) 

 

Výše podpory: 

Firmy mohou získat dotaci ve výši až 75 % ceny služeb, nejvýše však 150.000,- Kč., 

(malé a střední podniky - dotace 75 %, velké podniky - dotace  40 %) 
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Inovační vouchery Libereckého kraje 

2015 
 

Malé a střední podniky se sídlem či provozovnou na území Libereckého kraje  

si mohou díky nově spuštěné soutěži požádat o dotaci ve formě inovačního 

voucheru. Tato podpora slouží k navázání smluvní spolupráce mezi těmito MSP 

a vysokými školami, veřejnými výzkumnými institucemi či výzkumnými 

organizacemi působícími v České republice. 

 

Příjem žádostí: 

Soutěž je otevřena od 25. 7. 2015 do 15. 9. 2015. 

 

Podporované aktivity: 

 Nákup znalostí či služeb od poskytovatele znalosti a realizace 

společných, smluvně ukotvených projektů v následujících oblastech: 

 výzkumné, laboratorní, měřící zprávy 

 návrh prototypu, funkčního vzorku, modelu vč. technologického, 

metodického či procesního postupu 

 softwarová aplikace 

 výrobní, technická dokumentace, provozní manuál, procesní mapa 

 materiálová studie, analýza 

 grafický návrh designu, designová studie 

 technologický, metodický či procesní postup, vzdělávací modul  

pro zaškolení zaměstnanců pro inovovaný produkt 

 

Výše podpory: 

Firmy mohou získat dotaci ve výši až 70 % ceny služeb. Zatímco minimální výše 

dotace činí 50.000 Kč, maximální možná podpora může dosáhnout 150.000 Kč. 

Podpora je poskytována v režimu de minimis. 
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První výzvy OPPIKu již za půlkou 
 

Už jen necelý měsíc zbývá pro podání předběžných žádostí v programech 

Potenciál, Partnerství znalostního transferu, Spolupráce – klastry, Nemovitosti, 

Školicí střediska a ICT a Sdílené služby. V souvislosti s OPPIK byly také zveřejněny 

Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele,  

které slouží při přípravě výběrových řízení na dodavatele realizovaných podle 

Pravidel pro výběr dodavatelů, závazné metodiky OP PIK. Nové Pokyny spolu  

s dalšími vzorovými dokumenty k PpVD naleznete na webu agentury 

CzechInvest zde: http://www.czechinvest.org/vzorove-dokumenty-k-ppvd 

 

 

Harmonogram budoucích výzev 

v OPPIK 
 

MPO zveřejnilo aktualizovaný harmonogram výzev rámci OPPIK. Již v září 2015 

by mělo dojít k vyhlášení výzev v programech Obnovitelné zdroje energie  

či Úspory energie v SZT. MPO plánuje zveřejnit 3. skupinu výzev (např. nová 

výzva v dotačním titulu Technologie, která by však měla mít alokaci 2 mld. Kč, 

měla by cílit na rozvojové aktivity MSP a navazovat na dotační titul Rozvoj  

z předchozího dotačního období) ve čtvrtém kvartálu roku 2015. Součástí této 

skupiny výzev bude i dotační titul Vysokorychlostní internet, který bude 

podporovat rozvoj vysokorychlostního internetu v České republice částkou  

14 mld. korun. Jelikož ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) stále 

nefinalizovalo strategii budování rychlých sítí, přihlásil se o podíl na celkové sumě 

i resort vnitra. Podle poslední dohody by MPO mělo formou dotací rozdělit 8 

mld., zbytek využije ministerstvo vnitra - správcem prostředků bude Odštěpný 

závod ICT služby České pošty. 

 

  

http://www.czechinvest.org/vzorove-dokumenty-k-ppvd
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ÚOHS již nebude trestat za chyby  

v dotovaných projektech 
 

Poměrně zásadní změnu do kontroly projektů podpořených z EU přináší návrh 

zákona o zadávacích řízeních. Dnes je velmi časté, že je příjemce dotace  

při pochybení v projektu sankciován jak ze strany poskytovatele dotace,  

tak Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Pokud nedojde  

k zásadní změně připravované normy, měl by být chybující subjekt 

sankcionován pouze snížením dotace, když na chyby narazí některý z českých 

či evropských auditů projektu. ÚOHS se zřejmě nově nebude podněty 

vztahujícími se k dotovaným projektům vůbec zabývat. Návrh se samozřejmě 

vztahuje pouze na případy, kdy bylo již výběrové řízení ukončeno,  

a s vítězem tendru byla podepsána smlouva. Bude-li soutěž o zakázku stále 

probíhat a některý z uchazečů bude podle svého názoru vyřazen v rozporu  

s pravidly, prošetří ÚOHS průběh řízení tak jako dnes. 

 

 

Lepší podmínky pro investory  

v Mošnově, Holešově a v Josephovi 
Vláda schválila vytvoření tří zvýhodněných průmyslových zón, v nichž bude 

možno získat vyšší podporu v rámci investičních pobídek. Konkrétně se jedná  

o Ostravu-Mošnov, Holešov na Kroměřížsku a mosteckou průmyslovou zónu 

Joseph. Investoři zde budou mít podmínky lepší než jinde, neboť podpora  

na jedno pracovní místo bude navýšena až na 300 tisíc Kč. Zároveň zde bude 

možné odpustit daň z nemovitosti až na dobu pěti let.  

 

 

Připravuje se Státní fond pro cestovní 

ruch 
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) přemýšlí nad vznikem Státního fondu  

pro cestovní ruch, jenž by měl nahradit výpadek dotací na rozvoj turismu  

z Evropské unie. Oproti minulým letům jsou totiž možnosti podpory rekreačních 

zařízení soukromníků, obcí i krajů naprosto minimální a nový fond by mohl nové 

investice podpořit. MMR se v této souvislosti pouští do přípravy návrhu zákona.  

 

 

Tyto inforamce připravila společnost 

 
www.enovation.cz,  

člen AMSP ČR 

http://www.enovation.cz/
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Seznam projektů financovaných 

z fondů vnější spolupráce EU 

Předběžná oznámení: 

Japonsko - zelená brána EU do Japonska 

Cílem programu je poskytnout pomoc malým a středním evropským 

podnikům v přístupu na japonský trh, včetně jeho trhu veřejných zakázek. 

Program bude organizovat mise průzkumu trhu v Japonsku pro společnosti 

z EU, které obchodují se zelenými technologiemi a investují do nich v 

následujících sektorech: stavebnictví, energetika, životní prostředí, 

zdravotnická zařízení a železniční složky, součásti a služby. Program bude 

realizován prostřednictvím 2 samostatných zakázek v rámci 2 různých 

položek: 

položka č. 1: podněcování a nábor a odborné poradenství pro společnosti 

z EU k tomu, aby se účastnily misí na průzkum trhu; 

položka č. 2: operační a logistické služby odpovědné za organizaci misí na 

průzkum trhu v Japonsku. 

 

Makedonie – Nízkonákladové zavlažovací systémy v malém měřítku šetrné k 

životnímu prostředí: výběr míst plnění a vypracování veškeré zadávací 

dokumentace na stavební práce. 

Předmětem zakázky je podrobná prohlídka potenciálních míst pro 

nízkonákladové zavlažovací systémy/projekty v malém měřítku šetrné k 

životnímu prostředí prostřednictvím zhodnocení stávajících projektových 

návrhů a výzva k vyjádření zájmu. Poté provedení předběžného výběru 

(„lehká“ technická proveditelnost) a konečný výběr. Nakonec vypracování 

technické dokumentace a zadávací dokumentace pro vybrané projekty. 

 

Palestina - Postup pro vybudování regionálních zařízení v rámci reformy 

vodohospodářského odvětví 

Podle nového zákona o vodě (kapitola 8 – článek 45) bude úkolem úřadu 

(Palestinského vodohospodářského úřadu), aby ve spolupráci s příslušnými 

kompetentními úřady a v souladu s veřejným zájmem vybudoval regionální 

vodohospodářská zařízení na poskytování vodohospodářských služeb a 

služeb zpracování odpadních vod. Za tímto účelem musí úřad zorganizovat 

stovky poskytovatelů služeb působících na Západním břehu a v pásmu 

Gazy do regionálních vodohospodářských služeb. 

Cílem, kterého má být dosaženo v rámci předpokládané zakázky, je 

příprava odsouhlaseného podrobného „postupu“ nebo plánu, který bude 

zahrnovat úkoly a navrhovaný časový harmonogram související s 

regionálními vodohospodářskými zařízeními. 

Srbsko – dodávka vybavení a vozidel 

Tato zakázka na dodávky přímo přispěje k realizaci vládních priorit v období 

po povodních a týká se modernizace systému odezvy na stav nouze a 

systému prevence prostřednictvím pořízení vybavení a vozidel pro 

ministerstvo vnitra – oddělení pro nouzový management. 

 

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=1438077878986&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=25&page=2&aoref=137357
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1438091835881&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=25&page=1&aoref=137393
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1438091835881&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=25&page=1&aoref=137393
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1438091835881&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=25&page=1&aoref=137393
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1438091321046&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=25&page=1&aoref=137394
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1438091321046&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=25&page=1&aoref=137394
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1438084534243&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=25&page=2&aoref=137374
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Rwanda – dodávka a instalace pokročilé infrastruktury v rámci měření 

(inteligentní měřiče) 

Jedná se o zakázku na: 

— dodávky a instalaci předplacených inteligentních měřičů pro 

domácnosti, které jsou schopny odesílat elektrická data/činnosti 

příslušným transformátorům prostřednictvím stávajících elektrických 

vedení,  

— dodávky a instalaci inteligentních měřičů a výměnu klasických měřidel 

u téměř 6 000 středněnapěťových/nízkonapěťových distribučních 

transformátorů v rámci sítě, přenosových stanic a elektráren,  

— dodávky a instalaci 21 středisek na sběr měřených dat s příslušným 

softwarem s cílem umožnit jim komunikovat se všemi inteligentními měřiči 

instalovanými v rámci sítě 

 

Zveřejněné zakázky: 

Arménie – rozšíření kapacit Arménského jaderného regulačního úřadu (ANRA) 

a Střediska pro jadernou a radiační bezpečnost (NRSC) pro přezkum a 

hodnocení zařízení a činností v oblasti hospodaření s radioaktivním odpadem. 

Celkovým cílem tohoto projektu je zlepšit hospodaření s radioaktivním 

odpadem v Arménské republice. Projekt je zaměřen na posílení kapacity 

národního regulačního orgánu, Arménského jaderného regulačního úřadu 

(ANRA) a jeho organizaci technické podpory, Střediska pro jadernou a 

radiační bezpečnost (NRSC) v této oblasti i na posílení regulačního rámce 

souvisejícího s radioaktivním odpadem. Znalosti a zkušenosti EU budou 

úřadu ANRA a jeho organizaci technické podpory předány s cílem zajistit 

soulad jejich schopností s normami a osvědčenými postupy EU. 

Cíle projektu jsou následující: 

a. posílit kapacity ANRA a NRSC co do posuzování, hodnocení a příslušného 

rozhodování v oblasti bezpečnosti dlouhodobého nakládání se starým 

tuhým radioaktivním odpadem v jaderné elektrárně; 

b. zlepšit bezpečnost hospodaření s radioaktivním odpadem v Arménské 

republice a přispět k posílení národní infrastruktury hospodaření s 

radioaktivním odpadem v Arménii; 

c. posílit regulační základ v oblasti likvidace radioaktivního odpadu. 

Bosna a Hercegovina – Dodávka vybavení pro provádění exhumací 

Jedná se o zakázku na dodávky vybavení pro státní zastupitelství v Bosně a 

Hercegovině nezbytné pro práci v terénu a provádění exhumací v 

souvislosti se stíháním případů válečných zločinů. 

Zakázka obsahuje tři položky: 

 

1: mrazící návěs. 

2: terénní vozidlo. 

3: přenosné rentgenové zařízení. 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1438085989503&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=25&page=2&aoref=137379
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1438085989503&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=25&page=2&aoref=137379
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1438086524951&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=25&page=2&aoref=136862
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1438086524951&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=25&page=2&aoref=136862
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1438086524951&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=25&page=2&aoref=136862
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1438086792288&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=25&page=1&aoref=136462
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Burkina Faso – posílení transformačních stanic vysokého napětí Zagtouli, Ouaga 

I a Ouaga II pro připojení solární elektrárny o výkonu 33 MW. (pozn. celá 

zadávací dokumentace je pouze ve FJ) 

Jedná se o instalaci fotovoltaické elektrárny o výkonu 33MWc poblíž 

Ouagadougou na pozemku o výměře asi 60 ha. Instalace tohoto zařízení si 

vyžádá i modernizaci některých síťových prvků. 

Tyto stavební práce budou provedeny v rámci zakázek na klíč, které budou 

předmětem 2 zvláštních výzev k účasti v nabídkovém řízení: 

— první ve vztahu k solární elektrárně, tj. její návrh a výstavba a provoz po 

dobu 2 let a zajištění školení pro Sonabel v souvislosti s provozem elektrárny, 

— druhá ve vztahu k posílení sítě, včetně: 

• výměny transformátoru (20 MVA 90/33/34,5 kV) v Zagtouli za transformátor 

90/33 kV s výkonem 40 MVA, 

• přidání transformátoru 33/34,5 kV, 

• zakoupení a instalace transformátoru (90/15 kV) v Ouaga 1, 

• zakoupení a instalace SVC (statický kompenzátor jalového výkonu) ve 

stanici v Zagtouli, 

• zprovoznění druhého 90 kV třífázového přenosového vedení (Zagtouli-

Ouaga 2). 

 

Zakázka je rozdělena na tři položky: 

 

1; posílení stanice Zagtouli (s výjimkou SVC); 

2; posílení stanic Ouaga 1 a Ouaga 2; 

3; statický kompenzátor jalového výkonu (SVC). 

 

Kosovo - rámcová smlouva týkající se zdravotního pojištění pro místní personál 

Účelem této zakázky je zajištění zdravotního pojištění pro místní personál 

mise EULEX v Kosovu včetně místního personálu v bělehradské kanceláři, v 

rozsahu přibližně 750 (+/– 10 %) osob. Výše pojistného bude upravena v 

závislosti na vlastním počtu místních zaměstnanců v průběhu realizace 

zakázky. 

Srbsko – společné monitorování a hašení lesních požárů v západním Srbsku 

Jedná se o zakázku na dodávky pro ministerstvo vnitra a ministerstvo pro 

zemědělství a ochranu životního prostředí v  Srbsku, která má za cíl snížit 

počet lesních požárů a oblastí zasažených požáry v západním Srbsku. 

Zvýšené účinnosti systému ochrany proti lesním požárům bude dosaženo 

pomocí aktualizovaných provozních postupů a získání doplňkového 

vybavení pro prevenci, detekci a záchranné operace. Zakázka je 

rozdělená na tři položky: 

Položka č. 1 – monitorovací vybavení (sytém kamer a bezpilotních 

dopravních prostředků (UAV)). 

Položka č. 2 — protipožární vozidlo (hasičský vůz). 

Položka č. 3 — specializované vybavení a ruční nářadí. 

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1438085177670&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=25&page=2&aoref=135479
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1438085177670&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=25&page=2&aoref=135479
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1438083446014&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=25&page=2&aoref=137135
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1438084902599&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=25&page=2&aoref=136838
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Turecko – stavební a renovační práce pro městskou památkovou oblast a 

archeologické naleziště Göbeklitepe v lokalitě Şanlıurfa 

Zhotovitel bude odpovědný za zakázku na stavební práce „Stavební a 

renovační práce pro městskou památkovou oblast a archeologické 

naleziště Göbeklitepe v lokalitě Şanlıurfa“ v rámci operace „Oživení historie 

v lokalitě Şanlıurfa“. 

Stavební práce budou založeny na smluvních podmínkách pro stavební 

zakázky FIDIC („červená kniha“ – první vydání 1999) a budou spočívat v 

provedení těchto stavebních prací: 

složka stavební práce (a dohled nad stavebními pracemi) operace umožní 

stavební a renovační práce pro městskou památkovou oblast v lokalitě 

Şanlıurfa, opětovné využívání historických budov; zajistí externí osvětlení; 

návrh veřejného náměstí a výstavbu 2 modulárních střech v oblasti 

Göbeklitepe. 

Turecko – výstavba týkající se rozšíření střediska pro rozvoj podnikání v lokalitě 

Elazığ 

Zakázka zahrnuje výstavbu následujících složek: 

— administrativní budova (přibližně 1 420 m2 obestavěného prostoru), 

— výstavba dílen (přibližně 10 360 m2 obestavěného prostoru), 

— chladící skladovací místnost (přibližně 560 m2 obestavěného prostoru), 

— silnice a parkoviště, terénní práce, infrastruktura, atd. na území kampusu. 

 

Turecko – Dodávka sedačkové lanové dráhy pro projekt „Zlepšování 

infrastruktury zimního cestovního ruchu v lokalitě Yalnızçam, Ardahan“ 

Předmětem této zakázky je dodání, výroba, doručení, vyložení, instalace a 

zprovoznění 4sedačkové lanové dráhy s demontovatelnými úchyty 

(lanová dráha linky M2), generátoru a sněžného skútru. 

Celkovým účelem je podpora a zdokonalení infrastruktury zimního 

cestovního ruchu v obci Yalnızçam v oblasti Ardahan. 

Turecko - výstavba čističky odpadních vod a sběrných potrubí v lokalitě 

Şanlıurfa 

Projekt je rozdělen na dvě položky: 

Položka č. 1: výstavba čističky odpadních vod v lokalitě Şanlıurfa, s funkcí 

odstraňování organického uhlíku a zpracování kalů. 

Položka č. 2: výstavba a renovace kolektorů odpadních vod - výstavba a 

obnova sběrných potrubí odpadních vod. 

 

 

Tyto inforamce připravilo 

 

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČR 
www.mzv.cz 

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1438087957501&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=25&page=1&aoref=136044
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1438087957501&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=25&page=1&aoref=136044
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1438088221041&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=25&page=1&aoref=134497
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1438088221041&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=25&page=1&aoref=134497
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1438091190475&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=25&page=1&aoref=136181
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1438091190475&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=25&page=1&aoref=136181
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1438082621831&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=25&page=2&aoref=137223
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1438082621831&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=25&page=2&aoref=137223
http://www.mzv.cz/

