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Nová výzva v programu Služby 

infrastruktury 
Cílem programu podpory Služby infrastruktury je zkvalitňovat služby podpůrné 

inovační infrastruktury, která povede ke zvýšení intenzity společných 

výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a 

mezi veřejným a podnikovým sektorem se zaměřením zejména na realizaci 

nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb. Tyto aktivity 

povedou ke zlepšení mezisektorové spolupráce a podmínek pro rozvoj 

inovačních firem a konkurenční výhody jako zásadního prvku ovlivňujícího 

efektivitu celého inovačního systému v ČR. 

 

Podporované aktivity 

 provozování inovační infrastruktury - pouze v režimu de minimis 

 rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a 

zlepšení kapacit pro společné využívání technologií 

 výstavba nové sdílené inovační infrastruktury v regionu, kde bude 

prokázán nedostatek vhodné výzkumné nebo inovační infrastruktury pro 

podnikatelské subjekty 

 

Kdo může žádat 

 právnická osoba, která bude působit jako vlastník/provozovatel 

inovační infrastruktury (vědeckotechnického parku, inovačního centra 

nebo podnikatelského inkubátoru),  

o dle podmínek programu bude vést analytickou účetní evidenci 

ve vztahu ke způsobilým výdajům projektu, nezbytnou pro 

provádění auditů a kontrol 

o ve svých stanovách má explicitně zakotveno, že byla zřízena za 

účelem podpořit intenzitu, kvalitu a rychlost šíření inovací a 

transferu technologií do hospodářské praxe daného regionu s 

důrazem na progresivní (hightech) technologie 

 

Na co lze žádat 

 výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného majetku např. nákup 

pozemků (do 10 % celkových způsobilých výdajů projektu), budov, strojů 

a jiného zařízení nezbytného pro vybavení inovační infrastruktury  

 výdaje na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (pořízení 

patentů, licencí a know-how; software apod.) 

 náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku do výše 50 % 

celkových způsobilých výdajů na projekt 

 provozní náklady, zejména služby poradců, expertů, studie, školení, 

semináře, workshopy, propagace, síťové neskladovatelné dodávky 

apod. 

 

Míra a výše dotace 

 Celková alokace programu: 700 mil. Kč 

 min. výše dotace u projektů neobsahujících stavební práce: 1 mil. Kč 

 max. výše dotace u projektů neobsahujících stavební práce: 30 mil. Kč 
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 min. výše dotace u projektů obsahujících stavební práce: 5 mil. Kč 

 max. výše dotace u projektů obsahujících stavební práce: 300 mil. Kč 

 míra dotace: 50 % způsobilých nákladů pro malé, střední i velké podniky 

 míra dotace pro organizace pro výzkum a šíření znalostí, veřejné vysoké 

školy a univerzity: 75 % způsobilých nákladů  

 

Agentura pro podnikání a inovace 

zahajuje činnost 
V červnu na základě oddělení divize strukturálních fondů z CzechInvestu vznikla 

nová Agentura pro podnikání a inovace (API). Jejím hlavním úkolem bude 

pomáhat podnikatelům s čerpáním evropských dotací. API, která je pod gescí 

Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), bude mít na starosti implementaci 

podpory podnikání a inovací ze strukturálních fondů EU. Zajišťovat bude 

administraci Operačního programu Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost (OP PIK) 2014-2020. 

 

Pracovníci API mají s ohledem na svou dřívější činnost v CzechInvestu zkušenosti 

se zajišťováním podpory podnikání a inovací ze strukturálních fondů EU, a ve své 

činnosti tak budou plynule pokračovat. Jen pod hlavičkou nové agentury. 

CzechInvest bude pokračovat ve své hlavní aktivitě, tedy zprostředkovávání 

investic do České republiky.  
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Nové možnosti podpory vzdělávání 

zaměstnanců z evropských fondů 

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců sehrávají významnou roli pro další vývoj, 

perspektivu i prosperitu každé firmy. To může potvrdit také majitelka 

vzdělávací a poradenské společnosti Centrum andragogiky, PhDr. Marie Jírů: 

„Investice do rozvoje zaměstnanců nepřinášejí výsledky zpravidla hned, spíše 

s mírným časovým odstupem. Je to přirozené, protože po první fázi, kterou je 

získání nových znalostí a dovedností, nastává fáze zkoušení, aplikování 

získaného do vlastní práce.“  

Je stále mnoho firem, které neví, že zvýšení odbornosti jejich zaměstnanců 

nemusí být pro firmu téměř žádnou finanční zátěží. Na vzdělávání 

zaměstnanců lze získat peníze z ESF, konkrétně z nového Operačního 

programu Zaměstnanost. Centrum andragogiky se angažuje i v této oblasti 

a pomáhá firmám se získáním peněz z ESF na různé oblasti vzdělávání. 

Vzdělávací akce Centra andragogiky probíhají buď „in house“ to znamená 

přímo u zákazníka, nebo na specializovaných pracovištích v rámci celé 

republiky. Školí se také v novém supermoderním školicím středisku Centra 

andragogiky v Hradci Králové.  Centrum andragogiky rádo proškolí i Vaši 

firmu. 

OP Zaměstnanost 2014 - 2020 

 

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  

Prioritní osa 2: Sociální začleňování a boj s chudobou  

Prioritní osa 3: Sociální inovace a mezinárodní spolupráce  

Prioritní osa 4: Efektivní veřejná správa  

 

Pro vzdělávání zaměstnanců je určena Prioritní osa 1, Investiční priorita 1.3, 

jejímž cílem je pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům 

přizpůsobovat se změnám. 
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Otevřené výzvy 
 

 

OP Zaměstnanost (ESF): POVEZ II   

 Dotační program navazuje na programy typu Vzdělávejte se pro růst! či 

POVEZ  

 Dotační program bude spravován opět jednotlivými krajskými pobočkami ÚP  

 Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli 

 Zvýšení odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a 

soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce 

 31.03.2016 – zahájení příjmů žádostí na jednotlivé Úřady práce  

 Celá ČR mimo hl. m. Prahy 

 Žadatelé:  

o zaměstnavatelé – obchodní korporace, OSVČ, státní podniky,  

o OSVČ (FO bez zaměstnanců), 

o NNO. 

 CS: stávající a potencionální zaměstnanci 

 Nenároková podpora, o poskytnutí rozhoduje krajská pobočka ÚP 

 Příspěvek je poskytován v režimu veřejné podpory na základě „blokové 

výjimky“ nebo v režimu podpory „de minimis“ 

 15% spoluúčast žadatele na vzdělávací aktivitě 

 Doba realizace maximálně 18 měsíců  

 Vzdělávání nutné zahájit do 6 měsíců od schválení žádosti 

 Žadatel může čerpat maximálně 500.000 Kč měsíčně  

 Do vzdělávací aktivity se mohou zapojit zaměstnanci v pracovním poměru 

(DPP a DPČ nelze) nebo potenciální zaměstnanci  

 Zpracování žádosti (1 žádost = 1 vzdělávací aktivita o stejném rozsahu 

vyučovacích hodin a stejné ceně pro všechny účastníky) v listinné podobě 

nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky (+ elektronické verze 

formulářů) 

 Provozovny ve více krajích = za každý kraj samostatná žádost 

 Potvrzení bezdlužnosti (FÚ, CÚ, ČSSZ, zdravotní pojišťovny) – 30 dní  

 Průzkum trhu  

 V případě schválení:  

o dokumentace k výběru dodavatele,  

o vstupní dotazník pro účastníky.   

 Maximální mzdový příspěvek za hodinu je 176 Kč  

 Refundace mezd se poskytuje měsíčně zpětně na základě předloženého 

vyúčtování a evidence docházky 

 Náklady na vzdělávací aktivitu budou proplaceny ex post  

 Bodové zvýhodnění zaměstnanců ve věku 54+ 
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OP Zaměstnanost (ESF): Podnikové vzdělávání zaměstnanců – výzva  

č. 03_16_043 

Kdo může žádat o dotaci  

 obchodní korporace, OSVČ se zaměstnanci, státní podniky  

 právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním 

zákonem 

 

Partnerství  

 V této výzvě je přípustný partner.  

 

Podporované aktivity 

 Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli, 

zaměřené na odborné i klíčové kompetence  

 Vzdělávání poskytované v oblasti IT, jazykového vzdělávání, soft skills a 

odborných dovedností Možné bude absolvovat akreditované i 

neakreditované kurzy    

 

Základní podmínky financování 

 Podpora probíhá formou zjednodušeného vykazování jednotkových 

nákladů (osobohodina) - jednotka je stanovena v předem stanovené výši a 

nebude dále upravována dle skutečných nákladů příjemce  

   

Míra a výše podpory 

 V režimu de minimis - 85% bez ohledu na velikost podniku (15% spoluúčast 

žadatele) 

 V režimu blokové výjimky - 50 - 70% výše podpory dle velikosti podniku  

 Na 1 IČO možno podat 1 žádost 

 Minimální hranice dotace činí 500 tis. Kč (menší projekty doporučeno přes 

POVEZ II)  

 Maximální výše podpory činí 10 mil. Kč    

 

Kde smím projekt realizovat  

 Projekt lze realizovat na území ČR bez hl. m. Prahy  

 Možné je i školení zaměstnanců s výkonem práce v Praze, a to v případě, 

proběhne-li školení mimo území hl. m. Prahy    

 

Kdy smím projekt realizovat 

 doporučený začátek projektu: leden – březen 2017 

 

Délka realizace projektu 

 max. 24 měsíců, nejdéle však do 30. 04. 2019 

 

Kdy mohu podávat žádost 

 datum zahájení příjmu žádostí: 1. 7. 2016, 4:00 hodin 

 datum ukončení příjmu žádostí: 31. 8. 2016, 17:00 hodin 

 vyhodnocení žádostí bude probíhat na podzim 2016   
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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  
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Seznam projektů financovaných 

z fondů vnější spolupráce EU 
 

Předběžná oznámení: 

 

 

Albánie – Zakázka na technickou pomoc v souvislosti s rozvojem 

počítačového integrovaného systému řízení sazeb. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1466441772446&do=publi.detPUB&searchty

pe=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=13

8143  

Cílem projektu je posílit institucionální kapacity albánské celní správy 

prostřednictvím:  

a) vývoje počítačem podporovaného integrovaného systému řízení sazeb 

(ITMS) s kompatibilními moduly TARIC („tarif intégré de l'Union européenne“; 

integrovaná sazba Evropské unie) včetně všech evropských systémů 

(sazeb, BOI – závazná informace o původu, BTI – závazná informace o 

sazbě, ECICS – Evropský celní soupis chemických látek atd.);  

b) podpory řízení včetně řízení projektu, zabezpečení kvality, technického 

školení a  

c) dodávka hardwaru pro ITMS 

 

Alžírsko – „Dodávka a doručení vybavení pro akvakulturu“ 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1466441662567&do=publi.detPUB&searchty

pe=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=13

8161  

Tato zakázka na dodávky zahrnuje nákup, doručení, pojištění a instalaci: 

zařízení pro přepravu potěru po silnici; modul líhně (recirkulační); termostaty 

do líhně; přenosné vybavení pro analýzu kvality vody. 

 

 

Černá Hora - Posilování kapacit pro zavádění rámcové směrnice o vodě v 

Černé Hoře. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1466441967183&do=publi.detPUB&searchty

pe=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=13

8151  

Účelem této zakázky je umožnit ministerstvu zemědělství a rozvoje venkova 

a dalším uživatelům připravit prostředí na zavádění rámcové směrnice EU o 

vodě a všech souvisejících směrnic o vodě prostřednictvím poskytnutí 

fungující a účinné sítě monitorování a poskytnutí plánů vodohospodářské 

správy povodí Dunaje a Jadranu. 

 

 

 

 

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=1466441772446&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138143
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1466441772446&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138143
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1466441772446&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138143
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1466441772446&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138143
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1466441662567&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138161
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1466441662567&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138161
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1466441662567&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138161
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1466441662567&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138161
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1466441967183&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=138151
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1466441967183&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=138151
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1466441967183&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=138151
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1466441967183&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=138151
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Turecko – Podpora pro turecký regulační úřad. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1466441503328&do=publi.detPUB&searchty

pe=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=13

8160  

Celkovým cílem projektu je posílení technické kapacity Tureckého úřadu 

pro atomovou energii (TAEK), tím, že se uvede obecně v soulad s 

mezinárodními a evropskými osvědčenými postupy. Přesněji je cílem posílení 

kompetencí a způsobilostí v rámci TAEK při regulování bezpečnosti 

jaderných elektráren v následujících oblastech: interní školení způsobilostí 

týkajících se schvalovacího řízení pro jaderná zařízení, deterministických a 

pravděpodobnostních analýz, kontrol výroby a staveb a integrovaného 

systému řízení. 

 

Oznámení o veřejných zakázkách: 

 

Ázerbájdžán - Podpora EU pro odborné vzdělávání a školení (VET) 

v Ázerbájdžánu. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1466440646000&do=publi.detPUB&searchty

pe=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=13

7866  

V rámci tohoto projektu budou podpořeny probíhající reformy v odvětví 

odborného vzdělávání a přípravy (VET) v Ázerbájdžánu prostřednictvím 

poskytnutí technické pomoci. Bude zlepšena dostupnost a kvalita v odvětví 

odborného vzdělávání a přípravy (VET) a bude podpořeno rozšíření 

příležitostí pro celoživotní vzdělávání (LLL). Projekt pomůže posílit kapacitu 

lidských zdrojů v odvětví VET. Zároveň bude projekt napomáhat ministerstvu 

školství zlepšit politiku v oblasti VET a regulační rámec prostřednictvím 

propagace příležitostí pro celoživotní vzdělávání a aktivace účasti 

sociálních partnerů. Bude poskytnuta pomoc při rozvoji a zavádění 

kvalifikací a osnov VET propojených s profesními normami v prioritních 

odvětvích. V rámci projektu bude rovněž podpořeno ministerstvo školství při 

monitorování projektů v oblasti VET, které jsou financovány EU nebo dalšími 

dárci; jakož i zřízení pravidelného systému monitorování celého odvětví VET. 

Účely (specifické cíle) této zakázky jsou následující: 

• účel 1: zlepšit politický a regulační rámec v oblasti VET, a tím podpořit 

příležitosti pro celoživotní vzdělávání a aktivovat účast sociálních partnerů, 

• účel 2: zlepšit víceúrovňové řízení systému a správu VET včetně 

koordinace v odvětví na centrální a místní úrovni ministerstva školství, 

• účel 3: rozvíjet kvalifikace VET (vzdělávací standardy) a osnovy spojené s 

profesními normami a jejich zavedení v prioritních odvětvích, 

• účel 4: podpora ministerstva školství při monitorování odvětvových 

reforem VET. 

 

 

 

 

 

 

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1466441503328&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138160
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1466441503328&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138160
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1466441503328&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138160
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1466441503328&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138160
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1466440646000&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137866
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1466440646000&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137866
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1466440646000&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137866
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1466440646000&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137866
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Sierra Leone – Podpora zemědělství pro bezpečnost potravin – zakázka na 

technickou pomoc. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1466441229822&do=publi.detPUB&searchty

pe=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=13

7908  

Účelem této zakázky je poskytnout technickou pomoc ministerstvu 

zemědělství, lesnictví a bezpečnosti potravin za účelem realizace programu 

podpory zemědělství pro bezpečnost potravin. To zahrnuje zajištění 

budování kapacit pro zaměstnance ministerstva v rámci rozvíjení strategií a 

politik v oblasti zemědělství ve prospěch drobných zemědělců, mládeže a 

žen. Zahrnuje to rovněž školení zaměstnanců ministerstva o postupech 

správy fondů EU, jakož i řízení programu. 

 

 

 

Srbsko – Laboratoř pro analýzu důkazů požadovaných pro zpracování 

trestněprávních případů. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1466440800205&do=publi.detPUB&searchty

pe=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=13

5634  

Účelem této zakázky je dodávka (všechny položky), doručení (všechny 

položky), vyložení (všechny položky), instalace (všechny položky), uvedení 

do provozu (položka č. 1 a položka č. 2), testování (položka č. 1 a položka 

č. 2), školení (položka č. 1 a položka č. 2) a poskytnutí obchodní záruky 

(všechny položky). Realizací smlouvy se umožní kriminologické vyšetřování 

důkazů ve zlepšených podmínkách využívajíc různé laboratorní přístroje a 

zařízení. Umožní používání různých technik na analýzu a vypracování 

nových výzkumných metod ve fyzikálně-chemických a toxikologických 

laboratořích Ministerstva vnitra Srbské republiky v souladu s normami EU 

(ISO/IEC 17025:2006).  

 

Počet položek: 

 

Položka č. 1: technické zařízení pro vytápění, větrání a klimatizaci a 

bezpečnostní monitorovací zařízení. 

Položka č. 2: zařízení pro chemické a toxikologické laboratoře. 

Položka č. 3: laboratorní nábytek, drobné laboratorní vybavení a zásoby. 

 

Srbsko - Integrace systému kontroly plavby na řece Dunaji. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1466441324431&do=publi.detPUB&searchty

pe=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=13

8042  

Cílem tohoto projektu je přispět k vytvoření konkurenceschopného 

dopravního systému Srbské republiky prostřednictvím zlepšování plavebních 

podmínek na řece Dunaji (koridor Rýn–Dunaj v rámci hlavní sítě) v souladu s 

národní politikou a doporučeními Dunajské komise s cílem zajistit rychlou, 

bezpečnou a spolehlivou dopravu šetrnou k životnímu prostředí, plynulý tok 

nákladní dopravy a mobilitu lidí. ´ 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1466441229822&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=137908
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1466441229822&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=137908
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1466441229822&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=137908
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1466441229822&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=137908
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1466440800205&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=135634
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1466440800205&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=135634
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1466440800205&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=135634
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1466440800205&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=135634
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1466441324431&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=138042
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1466441324431&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=138042
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1466441324431&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=138042
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1466441324431&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=138042
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Účelem zakázky je: 

• vypracovat a integrovat systém dálkového monitorování a reagování 

prostřednictvím AtoNs (pomůcky navigace) pro činnosti a použití ze strany 

ředitelství pro vnitrozemské vodní cesty – úřadu pro říční informační služby v 

Srbské republice a dalších zainteresovaných stran, 

• poskytnout vhodné školení pro uživatele a správce, jakož i podporu při 

počátečním provozu systému. 

 

 

Turecko - Dodávka pro regionální průmyslovou spolupráci v oblasti výroby 

bavlněného vlákna. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1466440492792&do=publi.detPUB&searchty

pe=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=13

2275  

Předmětem zakázky bude dodání (všech položek), doručení (všech 

položek), vyložení (všech položek), instalace (položky č. 1, 2 a 4) a 

zprovoznění (položky č. 1, 2 a 4) vybavení vláknové laboratoře, jednotky 

pro odběr vzorků, vozidel, IT vybavení a nábytku pro projekt „regionální 

průmyslová spolupráce v oblasti zpracování bavlněného vlákna", jehož 

cílem je zlepšení konkurenceschopnosti výrobců bavlny v lokalitách 

Şanlıurfa a Diyarbakır. 

 

Seznam položek dodávek: 

 

1; vybavení vláknové laboratoře; 

2; mobilní jednotka pro odběr vzorků; 

3; vozidla; 

4; vybavení IT; 

5; nábytek. 

 

Turecko - Dodávka pro zlepšení způsobilosti pro vyšetřování na místě činu 

v Turecku. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1466440959674&do=publi.detPUB&searchty

pe=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=13

6649 

 

Předmětem této zakázky je dodávka, doručení, instalace, uvedení do 

provozu, kontrola, kalibrace, testování, školení a záruční služby, co se týká 

vozidel a vybavení používaných při forenzním vyšetřování na místě činu s 

cílem zlepšit způsobilost soudního systému v oblasti vyšetřování na místě činu 

v Turecku. 

 

Počet položek: 

položka č. 1: uzpůsobená mobilní forenzní laboratoř; 

položka č. 2: vozidla pro vyšetřování na místě činu; 

položka č. 3: forenzní světelné zdroje a zobrazovací systémy. 

 

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1466440492792&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=132275
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1466440492792&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=132275
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1466440492792&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=132275
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1466440492792&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=132275
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1466440959674&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=136649
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1466440959674&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=136649
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1466440959674&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=136649
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1466440959674&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=136649

