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Nová výzva v programu Inovační 

vouchery 
Na sklonku května vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu první výzvu 

v programu Inovační vouchery. Cílem této výzvy je rozvoj komunikace a sdílení 

poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou 

podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních 

aktivit. Nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření 

znalostí bude mít přímý dopad na posílení konkurenceschopnosti malých a 

středních podniků. 

 

Podporované aktivity 

 nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací 

od organizací pro výzkum a šíření znalostí a certifikovaných zkušeben s 

cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit malých a středních 

podniků. 

 

Kdo může žádat 

 malé a střední podniky 

 

Na co lze žádat 

 poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací, tj. zejména 

měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, 

výpočty, návrhy nových systémů, unikátních konstrukčních řešení, 

modelování, vývoj softwaru, hardwaru, materiálu, zařízení, prvků 

systému, prototypu, funkčního vzorku v souvislosti s vývojem nebo 

zaváděním nového produktu či procesu, optimalizace procesů, metod, 

parametrů, design nových výrobků – průmyslový, produktový, 

konzultace, poradenství pro inovace, služby v oblasti nákupu a 

převodu duševního vlastnictví… 

 

Míra dotace 

 Celková alokace programu: 200 mil. Kč 

 min. výše dotace: 80 tis. Kč 

 max. výše dotace: 250 tis. Kč 

 míra dotace: 75 % způsobilých nákladů 

 podpora je poskytována v režimu „de minimis“ 

 

Specifické podmínky 

 Organizací pro výzkum a šíření znalostí se rozumí organizace dle 

definice Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 

198/01, kapitola 1.3.). Pro účely této Výzvy musí být organizace 

uvedena na „Seznamu výzkumných organizací“ schváleného Radou 

pro výzkum, vývoj a inovace. 
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 Certifikovaná zkušebna musí mít platný certifikát vydaný národním 

akreditačním orgánem (v České republice se jedná o Český institut pro 

akreditaci, o.p.s.) notifikovaným EK a postupující dle definovaných 

mezinárodně uznávaných norem, které vycházejí z Nového 

legislativního rámce EU zahrnujícího rovněž nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č.765/2008, kterým se stanoví požadavky na 

akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh. 

 Každý žadatel je v této Výzvě oprávněn předložit max. 3 projekty na 

jedno IČ. 

 Projekt musí být realizován na území ČR mimo hl. města Prahy.  

 Podpora de minimis - představuje takovou podporu, která nesmí spolu s 

ostatními podporami „de minimis“ poskytnutými jednomu podniku za 

dobu předchozích tří let přesáhnout výši odpovídající částce 200 000 

EUR. Tento finanční strop platí bez ohledu na formu či účel podpory de 

minimis poskytnuté za předcházející tři účetní období. Pro přepočet se 

používá měnový kurz Evropské centrální banky platný v den vydání 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Pro podniky, které provozují silniční 

nákladní dopravu pro cizí potřebu, je maximální výše podpory de 

minimis snížena na 100 000 EUR/3 roky 
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Odložení výzev v OPPIK 
MPO zveřejnilo aktualizovaný časový harmonogram vyhlašování výzev v 

OPPIK. Jednotlivé programy se nově budou otevírat postupně od září do 

prosince. Zatímco během září dojde například k vyhlášení výzev v programu 

Nemovitosti, ICT a sdílené služby čiv programu Marketing i Školicí střediska, v 

průběhu října budou otevřeny mj. programy Potenciál a Technologie. V 

listopadu pak budou následovat Úspory energie a Inovace. V neposlední řadě 

v prosinci dojde k vyhlášení výzvy v Aplikacích. Spuštění příjmu žádostí bude 

následovat vždy v intervalu několika týdnů po zveřejnění patřičných výzev. 

 

Ačkoli se jednotlivé programy budou otevírat postupně od září do prosince, 

dotační experti radí neotálet a začít s přípravou žádostí o dotaci prakticky 

ihned. Zorientovat se v procesu podání žádosti totiž není snadné a každý 

program má navíc svá specifika. Klíčové výzvy navíc mohou být otevřeny 

pouze 14 dní. Kompletní harmonogram výzev OPPIK pro rok 2016 naleznete na 

webu CzechInvestu: http://www.czechinvest.org/data/files/harmonogram-

vyzev-op-pik-5232-cz.pdf 

 

Aktualizace pravidel pro výběr 

dodavatelů OP PIK 
Od prvního června platí nová Pravidla pro výběr dodavatelů OPPIK. V tomto 

programovém období se jedná již o třetí verzi. Jednou ze změn, kterou nová 

Pravidla přinášejí, je například zrušení povinnosti veřejného otevírání obálek u 

zakázek, které jsou zadávány formou elektronické aukce. U ostatních zakázek s 

předpokládanou hodnotou nad 11,413 mil. Kč zůstává povinnost veřejného 

otevírání. 

 

Na rozdíl od dosud platné verze mají rovněž zadavatelé nově povinnost 

uveřejnit opravné oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek v 

případě, že dojde k prodloužení termínu pro podání nabídky. 

 

Další změnou je zavedení povinnosti informovat o výsledku výběru i vyloučené 

dodavatele a upřesnění rozsahu možné kontroly na místě, kdy mohou být jejím 

předmětem i dokumenty, které zadavatel nepředkládal v rámci MS 2014+. V 

celém dokumentu došlo také ke sjednocení terminologie. 

 

Nová pravidla naleznete na webových stránkách CzechInvestu (CI) zde: 

http://www.czechinvest.org/9-5-2016-aktualni-informace-o-programech-

podpory-podnikani  

 

Kromě aktualizace pravidel pro výběr dodavatelů byly navíc na sklonku 

května aktualizovány i Pravidla způsobilosti a publicity, jejichž aktuální znění 

naleznete taktéž na webu CI: http://www.czechinvest.org/26-5-2016-aktualni-

informace-o-programech-podpory-podnikani 

http://www.czechinvest.org/data/files/harmonogram-vyzev-op-pik-5232-cz.pdf
http://www.czechinvest.org/data/files/harmonogram-vyzev-op-pik-5232-cz.pdf
http://www.czechinvest.org/9-5-2016-aktualni-informace-o-programech-podpory-podnikani
http://www.czechinvest.org/9-5-2016-aktualni-informace-o-programech-podpory-podnikani
http://www.czechinvest.org/26-5-2016-aktualni-informace-o-programech-podpory-podnikani
http://www.czechinvest.org/26-5-2016-aktualni-informace-o-programech-podpory-podnikani
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Brno dá firmám peníze na výzkumné 

projekty 
Brno podpoří nápady malých a středních firem, které mají potenciál změnit trh. 

Speciální grant pomůže rozpracovat inovativní projekty, které v nezávislém 

hodnocení ocenili odborníci Evropské komise. Brněnský program navazuje na 

Horizont 2020 Evropské komise a jeho schéma SME Instrument financující firmy, 

které chtějí na trh přinést přelomovou technologii. Rozpočet prestižního 

schématu je ale omezený a peníze nakonec dostane jen malé procento 

společností, které při hodnocení překročí potřebnou hranici bodů 

 

Firmy mohou od Brna získat 1 350 000 Kč a zdarma služby profesionálních 

koučů, kteří jim pomohou s komercializací nového produktu, technologie či 

služby. Brno se stalo prvním regionem v ČR a pátým regionem v Evropě, které z 

vlastních zdrojů podporuje nadějné a dobře hodnocené projekty a tak se snaží 

nastartovat inovativní střední a malé podniky. SME Instrument Brno je určený 

pro jihomoravské firmy, které získají při hodnocení projektů předložených do 

programu SME Instrument – fáze 1 (ověření konceptu a zpracování studie 

proveditelnosti) minimálně 13 bodů. 

 

O peníze můžou firmy požádat kdykoli během roku, nejpozději však do 30. 4. 

2017, a zároveň do jednoho roku od obdržení kladného hodnocení od 

odborníků Evropské komise, tzv. Seal of Excellence. 

 

Liberecký kraj podpoří inovace 

bezmála 2 miliony korun 
Spolupráci podnikatelů se sídlem na území kraje s výzkumnými institucemi z 

celé České republiky podpoří Liberecký kraj 1,9 miliony korun. O podporu 

mohou podnikatelé žádat do 15. června 2016. Na jeden projekt je určeno 

maximálně 200 000 korun.  

 

Liberecký kraj tak chce podpořit inovační aktivity firem prostřednictvím 

realizace menších společných projektů firem s výzkumníky, kde firma definuje 

téma, které potřebuje ve svém podnikání řešit, a poskytovatel znalostí, 

výzkumník či výzkumný tým, poskytne řešení. Tím může být například návrh 

projektové dokumentace prototypu, funkčního vzorku, vývoj softwarové 

aplikace, ověření parametrů či funkčnosti v laboratorních podmínkách, 

matematické modelování a podobně. Cílem je uplatnit co nejvíce znalostí na 

trhu a posílit konkurenceschopnost firem. 

 

Inovační voucher pomůže firmě soustředit se na podnikání a získat znalosti 

potřebné pro inovace, které by si jinak nezvládla zajistit vlastními silami. 

Podrobnosti najdete na stránkách Libereckého kraje: http://regionalni-

rozvoj.kraj-lbc.cz/dotace/22-regionalni-inovacni-program 

http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/dotace/22-regionalni-inovacni-program
http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/dotace/22-regionalni-inovacni-program
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Agentura CzechTrade podpoří malé a 

střední firmy 
 

Vládní proexportní agentura CzechTrade podpoří malé a střední firmy v rámci 

tří červnových programů. Od června se totiž české podniky mohou hlásit do 

projektů NOVUMM a NOVUMM KET. V rámci programu NOVUMM agentura 

počítá s podporou účasti malých a středních českých firem na 100 

zahraničních veletrzích. Podniky, které se projektu zúčastní, mohou získat 

podporu v hodnotě až 80 000 korun.  

 

Projekt NOVUMM KET se zaměřuje na firmy z oblasti tzv. key enabling 

technologies, kam spadají mikro— a nanoelektronika, fotonika, 

nanotechnologie, průmyslové biotechnologie, pokročilé materiály a pokročilé 

výrobní technologie. Firmy z těchto oborů budou moci získat podporu až 90 

000 korun na účast na 50 zahraničních veletrzích. V obou případech se bude 

agentura CzechTrade výrazně zaměřovat i na mimoevropské trhy. 

 

Třetím interním projektem CzechTrade je program Design pro 

konkurenceschopnost, do kterého se malé a střední české firmy budou moci 

opět hlásit od června. Získají tak podporu v hodnotě 50 000 korun na 

spolupráci s designérem a 130 000 korun na individuální prezentaci na 

zahraničním designovém veletrhu. 

 

 

  



 

 

8 

 

 

Seznam projektů financovaných 

z fondů vnější spolupráce EU 
 

Předběžná oznámení: 

 

Gruzie - Dodávka, doručení a instalace generátorů, transformátorů a 

stabilizátorů na různých pracovištích využívaných Evropskou pozorovatelskou 

misí (EUMM) v Gruzii. 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-

services/index.cfm?ADSSChck=1464276236505&do=publi.detPUB&searchty

pe=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138

082  

 

Evropská pozorovatelská mise (EUMM) požaduje stabilní dodávku elektrické 

energie pro celou misi pomocí nových záložních generátorů, stabilizátorů a 

transformátorů pro všechny lokality (ústředí v Tbilisi, místní úřad v lokalitě 

Mtskheta, místní úřad v lokalitě Gori a místní úřad v lokalitě Zugdidi) s cílem 

zajistit spolehlivé dodávání elektrické energie. 

Položka č. 1: dodávka, doručení a instalace generátorů na různých 

pracovištích využívaných Evropskou pozorovatelskou misí (EUMM) v Gruzii.  

Položka č. 2: dodávka, doručení a instalace transformátorů na různých 

pracovištích využívaných Evropskou pozorovatelskou misí (EUMM) v Gruzii.  

Položka č. 3: dodávka, doručení a instalace stabilizátorů na různých 

pracovištích využívaných Evropskou pozorovatelskou misí (EUMM) v Gruzii. 

 

Írán - Posílení schopností íránského jaderného regulačního úřadu (INRA) a 

podpora provádění zátěžových testů jaderné elektrárny v Búšehru 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-

services/index.cfm?ADSSChck=1464276376810&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderb

y=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138091  

Projekt bude rozdělen do 2 položek. Celkovým cílem položky č. 1 je zvýšit 

kapacitu a účinnost íránského jaderného regulačního úřadu („Iranian Nuclear 

Regulatory Authority – INRA) v oblasti regulace jaderné bezpečnosti, jakož i 

podpora při navrhování střediska pro jadernou bezpečnost, sdílení zkušeností a 

prosazování osvědčených mezinárodních postupů, podpora zlepšení 

íránského legislativního a regulačního rámce, posílení kapacit týkajících se 

posuzování bezpečnosti, podpora přezkoumávání zátěžových testů v jaderné 

elektrárně v Búšehru (JE), a na závěr podpora vzdělávání íránských úředníků 

prostřednictvím programu školení a odborného vedení. Cílem položky č. 2 je 

podpora provozovatele JE v Búšehru při provádění zátěžového testu JE v 

Búšehru na základě technických specifikací Evropské skupiny jaderných 

regulátorů (Ensreg) vypracovaných za účelem provádění zátěžových testů v 

evropských jaderných elektrárnách. Tato opatření jsou součástí provádění 

přílohy III společného komplexního akčního plánu (JCPoA). 

 

 

 

 

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=1464276236505&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138082
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1464276236505&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138082
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1464276236505&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138082
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1464276236505&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138082
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1464276376810&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138091
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1464276376810&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138091
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1464276376810&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138091
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Libanon - Stavební práce týkající se odpadních vod v lokalitě Caza Kour 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-

services/index.cfm?ADSSChck=1464276149231&do=publi.detPUB&searchty

pe=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138

081  

Tato zakázka zahrnuje výstavbu spádových dopravníků odpadních vod v 

lokalitách Koura a Qalamoun (sever Libanonu) a připojení těchto dopravníků 

ke stávající čističce odpadních vod ve městě Tripolisu v Libanonu. Ve většině z 

těchto lokalit jsou druhotné sběrače a domácí přípojky již vybudovány. Tyto 

nové sběrače budou poskytovat služby týkající se čištění odpadních vod pro 

asi 300 000 osob. Celková délka dopravníků odpadních vod, které mají být 

postaveny, je přibližně 21 km potrubí s průměry v rozmezí od 200 mm do 1 500 

mm. 

 

 

Oznámení o veřejných zakázkách: 

Srbsko - Podpora pro další rozvoj systému zadávání veřejných zakázek v Srbsku 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-

services/index.cfm?ADSSChck=1464273304938&do=publi.detPUB&searchty

pe=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137

117 

Cílem této zakázky je poskytnout komplexní technickou pomoc na podporu 

modernizace, transparentnosti a dalšího posílení systému zadávání veřejných 

zakázek v Republice Srbsko v souladu s novým zákonem o zadávání veřejných 

zakázek, strategie rozvoje zadávání veřejných zakázek a normami EU. Kromě 

toho se v rámci zakázky předpokládá zajištění, mezi jiným, vývoje a posílení 

právního, strategického a institucionálního rámce pro zadávání veřejných 

zakázek v souladu s nařízeními EU (směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2014/24/EU, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU, směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU, směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2009/81/ES, směrnice Rady 89/665/EHS, směrnice Rady 92/13/EHS a 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/66/ES), podpora 

transparentního provádění a prosazování práva v oblasti zadávání veřejných 

zakázek, příprava a vývoj platformy pro elektronické zadávání veřejných 

zakázek, která bude sestávat z několika modulů, doporučení pro zlepšení 

kontrolních mechanizmů v zadávání veřejných zakázek, složka odborné 

přípravy s cílem zlepšení schopností zaměstnanců v úřadech pro zadávání 

veřejných zakázek a dalších příslušných cílových skupin. 

 

Kongo – Dodání a zajištění servisu 12 solárních souprav pro zdravotnická 

zařízení. 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-

services/index.cfm?ADSSChck=1464273985922&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderb

y=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138113  

Cílem veřejné zakázky je dodávka solárních zařízení pro zdravotnická centra 

v rámci národního rozvojového zdravotnického plánu. Předmětem zakázky je 

dodávka, instalace a uvedení do provozu dotčených zařízení, včetně zajištění 

vyškolení obslužného personálu.  

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1464276149231&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138081
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1464276149231&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138081
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1464276149231&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138081
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1464276149231&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138081
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1464273304938&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137117
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1464273304938&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137117
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1464273304938&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137117
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1464273304938&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137117
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1464273985922&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138113
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1464273985922&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138113
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1464273985922&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138113
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Niger - Poskytování dlouhodobé technické pomoci pro projekt na podporu 

odolnosti vůči změně klimatu pro udržitelný rozvoj zemědělství v Nigeru. 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-

services/index.cfm?ADSSChck=1464274400605&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderb

y=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=137198 

Pro provedení projektu PARC-DAD bude nutná dlouhodobá technická pomoc 

pro dosažení následujících výsledků: 

1. Vnitrostátní kapacity: 

Budou podíleny kapacity vnitrostátních institucí, konkrétně Národní rady 

životního prostředí pro udržitelný rozvoj a vysoké komise pro iniciativu 3N s cílem 

reagovat na otázky klimatu. To je rozděleno na: 

a) posilování institucionálního rámce pro aktivní, transparentní a koordinované 

řízení problematik klimatu; 

b) posilování znalostí a dovedností lidských zdrojů (stát, okres a občanská 

společnost); 

c) integrace problematik klimatu do nástrojů plánování a jejích provádění; 

and 

d) vylepšení koordinace a výměny informací na meziministerské úrovni a mezi 

vládou a dalšími zainteresovanými stranami, které se účastní projektu PARC-

DAD. 

2. Řízení projektu: 

vzhledem k omezeným zkušenostem vykonavatele dohledu (ministerstvo 

životního prostředí, regionální agentury) při realizaci projektů v rámci rozpočtu 

EU, budou za účinnou realizaci a správu programu odpovídat zaměstnanci 

technické pomoci. 

 

Makedonie - Zpracování orthofotografických map a digitalizace 

zemědělského využívání půdy a rozvoj IT softwaru systému FR a FADN a 

aktualizace softwaru LPIS 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-

services/index.cfm?ADSSChck=1464275837132&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderb

y=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=137754  

Cílem této zakázky je dodat aktualizovanou a homogenní databázi pro celou 

zemi, která bude využívána jako základní zdrojový materiál či grafická 

infrastruktura pro aktualizaci LPIS, další realizaci IACS a jako základní data pro 

další související opatření (ochrana, ekologické hodnocení atd.) 

prostřednictvím:  

— výroby orthofotomap a digitalizace zemědělské půdy a  

— vývoje IT softwaru pro zemědělský rejstřík a systém FADN a aktualizace 

softwaru LPIS. 

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1464274400605&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=137198
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1464274400605&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=137198
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1464274400605&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=137198
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1464275837132&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=137754
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1464275837132&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=137754
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1464275837132&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=137754

