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Zlepšování kvality ovzduší  

v lidských sídlech 
 

Koncem června byla vyhlášena očekáváná výzva na snížení emisí 

stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním 

koncentracím znečišťujících látek. Cílem je snížit koncentrace znečišťujících 

látek v ovzduší prostřednictvím omezení resuspenze a emisí znečišťujících 

látek ze stacionárních zdrojů. 

 

Oprávnění žadatelé jsou vlastníci a provozovatelé stacionárních zdrojů 

znečišťování ovzduší. Úplný výčet typů projektů a aktivit není možné s ohledem 

na množství technických řešení a různorodost stacionárních zdrojů 

jednoznačně definovat; mezi podporované typy projektů patří například: 

 

• Náhrada nebo rekonstrukce spalovacích stacionárních zdrojů 

znečišťování za účelem snížení emisí TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC. 

• Náhrada nebo rekonstrukce ostatních stacionárních zdrojů znečišťování za 

účelem snížení emisí TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC. 

• Náhrada nebo rekonstrukce stacionárních zdrojů emitujících těkavé 

organické látky za účelem snížení emisí TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC. 

• Pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů 

vedoucí ke snížení emisí a úrovně znečištění TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC  

u spalovacích stacionárních zdrojů. 

• Pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů 

vedoucí ke snížení emisí a úrovně znečištění TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC  

u ostatních stacionárních zdrojů. 

• Pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů 

vedoucí ke snížení emisí a úrovně znečištění TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC  

u stacionárních zdrojů emitujících těkavé organické látky. 

• Pořízení technologií ke snižování emisí NH3 z chovů hospodář. zvířat. 

• Omezování prašnosti z plošných zdrojů (dle povahy procesu např. vodní 

clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení). 

• Rozšiřování, rekonstrukce soustav CZT tepelnou energií. 

 

Definice stacionárního zdroje znečištění - stacionární zdroj znečišťování ovzduší 

je zařízení spalovacího nebo jiného technologického procesu, které znečišťuje 

nebo může znečišťovat ovzduší, dále šachta, lom a jiná plocha s možností 

zapaření, hoření nebo úletu znečišťujících látek, jakož i plocha, na které jsou 

prováděny práce nebo činnosti, které způsobují nebo mohou způsobovat 

znečišťování ovzduší, dále sklad a skládka paliv, surovin, produktů, odpadů  

a další obdobné zařízení nebo činnost.  

 

Dotace ve výše 85 % je pro podnikatele (vč. velkých podniků) na území ČR.   

 

Odkaz na více informací ohledně programu Ministerstva životního prostředí 

najdete zde. 
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Investice do hmotného majetku  
 

Velmi oblíbená dotace na investice do hmotného majetku. Výzva je 

zaměřena na zvýšení efektivity výroby a celkové konkurenceschopnosti 

malých a středních podniků v oblasti zpracování zemědělských produktů. 

Podpora investic do zařízení, která souvisejí se zpracováním zemědělských 

produktů a uvedením výrobků na trh, umožní zemědělským podnikatelům, 

výrobcům potravin a krmiv využití moderních technologií. V neposlední řadě 

operace přispěje k rozvoji místních trhů a zkrácení dodavatelských řetězců. 

 

Oprávnění žadatelé je zemědělský podnikatel, výrobce potravin, nebo 

výrobce krmiv, který splňuje definici mikro, malého, nebo středního podniku. 

 

Zemědělský podnikatel dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění 

pozdějších předpisů (dle Evidence zemědělského podnikatele), který splňuje 

definici mikro, malého nebo středního podniku a jehož podíl příjmů ze 

zemědělské prvovýroby na celkových příjmech za poslední uzavřené účetní 

období činil 45 % a více. 

 

Výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, který splňuje 

definici mikro, malého nebo středního podniku. Podpořit lze výrobce potravin 

nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, které definuje zákon č. 110/1997 

Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů, 

Nebo výrobce krmiv, který splňuje definici mikro, malého nebo středního 

podniku. Podpořit lze výrobce krmiv, které definuje zákon č. 91/1996 Sb.,  

o krmivech, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Co si můžete za dotaci koupit? 

• pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, 

finální úpravu, balení, značení výrobků  

• výstavba, modernizace a rekonstrukce budov (včetně  manipulačních 

ploch a bouracích prací nezbytně nutných pro realizaci projektu) 

• investice související se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků  

a druhotných surovin vznikajících při zpracování vyjma odpadních vod 

• investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů 

• investice související s uváděním vlastních produktů na trh (výstavba  

a rekonstrukce prodejen, pojízdné prodejny, stánky, prodej ze dvora, 

vybavení prodejen apod.) 

• investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském 

provozu 

 

Výše dotace činí 40 % z investované částky. 

 

Odkaz na více informací ohledně programu Ministerstva zemědělství najdete 

zde. 

 

https://www.szif.cz/cs/prv2014-421
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Dotace na podporu cestovního 

ruchu na území ČR 
  

Opětovné vyhlášení podpory cestovního ruchu   Podpora půjde na rozvoj 

základní a doprovodné infrastruktury a nově pomůže realizovat marketingové 

aktivity krajů a destinačních společností. Jedná se o program na podporu 

cestovního ruchu v České republice, který nově zahrnuje například i oblast 

marketingových aktivit. 

 

Program strukturovaný do dvou podprogramů a 5 dotačních titulů určený 

širokému spektru možných příjemců je zaměřen zejména na zpřístupnění aktivit 

spojených s cestovním ruchem širší cílové skupině, rozprostření návštěvnosti 

(rovnoměrná návštěvnost regionů, omezení sezónnosti), rozvoj základní  

a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu, podpora tvorby produktů  

a marketingové aktivity v cestovním ruchu, posilování konkurenceschopnosti 

regionálních destinací a v neposlední řadě na rozvoj kvality služeb.  

 

Cílem dotačního programu je zvýšení potenciálu a konkurenceschopnosti 

regionů, usnadnění pohybu návštěvníků v destinacích, rozvoj základní  

a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu, rozprostření návštěvnosti, rozvoj 

kvality služeb a v neposlední řadě podpora socioekonomických přínosů 

cestovního ruchu. 

 

Podpořeny budou aktivity svým způsobem veřejně prospěšné, aktivity rozvíjející 

cestovní ruch na území ČR: 

 

• turistická odpočívadla s doprovodnou infrastrukturou, značení,  

• veřejné toalety,  

• turistické navigační systémy,  

• pořízení zařízení na úpravu běžkařských tras,  

• doprovodná infrastruktura i pro handicapované,  

• marketingové aktivity destinačních společností jako např.  

• komunikační kampaně,  

• monitoring návštěvnosti,  

• marketingové výzkumy,  

• tvorba strategických dokumentů řízení destinace 

• tvorba a inovace produktů,   

• výroba karet destinace 

• apod. 

 

 

Navrhované dotace je ve výši 50 %.  

 

Odkaz na více informací ohledně programu Ministerstva pro místní rozvoj 

najdete zde. 

 

http://mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy/2017/MMR-podpori-115-miliony-korun-cestovni-ruch-v-Ceske-republice
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Podpora sociálního podnikání 
  

Sociální podnikání je v České republice stále na velmi nízké úrovni a není 

podpořeno téměř žádnými odpovídajícími finančními nástroji. Cílem programu 

je aktivní začleňování sociálně vyloučených osob, včetně začleňování  

s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení 

zaměstnatelnosti. 

 

Sociální podnikání propojuje ekonomickou, sociální a environmentální dimenzi, 

jedná se o zjednodušeně podnik, který je ekonomicky životaschopný  

a zároveň odpovědný lidem a veřejnosti i prostředí. Mnoho podnikatelů zjistila, 

že sociálně a zdravotně znevýhodněné osoby jsou často loajálními a poctivými 

zaměstnanci, kteří si nabídky práce váží. Základ úspěchu je však v sociálním 

podnikání jak všude jinde - konkurenceschopný podnikatelský záměr. 

 

Cílové aktivity výzvy: 

• vznik nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání  

– integrační sociální podnik 

• vznik nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání  

– environmentální sociální podnik 

 

Podmínka sociálního podnikání: 

• zaměstnávání a sociální začleňování osob ze znevýhodněných skupin,  

tj. osob definovaných výzvou – min. podíl zaměstnanců ze 

znevýhodněných skupin činí 30 %, 

• min. 51 % případného zisku reinvestovat do rozvoje sociálního podniku 

a/nebo pro naplnění jeho společensky prospěšných cílů 

 

Zaměření dotace výzvy: 

• vytvoření a zachování pracovních míst pro zaměstnance z cílových skupin  

• vzdělávání zaměstnanců z cílových skupin 

• marketing sociálního podniku (např. kampaně na podporu prodeje, 

reklama) 

 

Dotace je poskytovaná ve výši 85%. Maximální výše celkových způsobilých 

výdajů pro žadatele může činit 6 000 000 Kč.  

 

V rámci rozpočtu projektu jsou stanoveny tzv. nepřímé náklady, které mohou 

činit až 25%, které se nikterak neprokazují.  

 

 

Odkaz na více informací ohledně programu Ministerstva práce a sociálních 

věcí najdete zde. 

 

 

 

 

 

https://www.esfcr.cz/vyzva-129-opz
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Energeticky efektivní budovy 
 

Vůbec poprvé v historii dotací budou podpořeny výstavby, rekonstrukce či 

přístavby energeticky efektivních budov. Cílem programu a Výzvy je podpora 

snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je 

podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie. 

 

Energetická účinnost je jedním z faktorů ovlivňujících konkurenceschopnost 

podniků, resp. Celé ekonomiky. V oblasti snižování energetické náročnosti 

průmyslových procesů učinila Česká republika za dobu své existence zásadní 

pokrok. Přesto je v ČR stále nevyčerpán ekonomický potenciál úspor energie  

v tomto sektoru. Hlavním cílem je podpora konkurenceschopnosti 

podnikatelských subjektů a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím 

snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. 

 

Žadatel v této výzvě mohou být libovolné malé a střední podniky a také velké 

podniky, pro které je omezená výše čerpání z celkové alokace (tzn. více 

peněz zůstane pro malé a střední podniky). Doba realizace projektu je určena 

na 3 roky, tzn. že žadatel má 3 roky na výstavbu, rekonstrukci či přístavbu. 

 

Dotace je poskytována: 

• je-li příjemcem dotace malý podnik - 80 %  

• je-li příjemcem dotace střední podnik - 70 %  

• je-li příjemcem dotace velký podnik - 60 %  

 

Budova musí plnit parametry téměř nulové budovy podle vyhlášky č. 78/2013 

Sb., ve znění pozdějších předpisů. Podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů 

musí být min 5 % z celkové dodané energie.  

 

V případě realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla 

musí být účinnost zpětného získávání tepla min. 73 % při rozdílu mezi vnitřní  

a venkovní teplotou.  

 

Projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy. V rámci 

této výzvy lze na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) podat maximálně  

10 žádostí o dotaci. 

 

Dotace je poskytována minimálně ve výši 200 tis. Kč a maximálně do výše  

200 tis. € (tj. při průměrném měnovém kurzu 26 Kč/€ činní max. dotace  

5,2 mil. Kč).  

 

Odkaz na více informací ohledně programu Ministerstva průmyslu a obchodu 

najdete zde. 

 

 

 

 

https://www.agentura-api.org/programy-podpory/uspory-energie/uspory-energie-energeticky-efektivni-budovy-vyzva-i/
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Fotovoltaické systémy s/bez 

akumulace pro vlastní spotřebu 
 

Opět je tu zveřejněná podpora snížení energetické náročnosti. Jedinečná 

možnost získat dotaci v rámci programu s cílem podpořit snížení energetické 

náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření 

přispívající k úspoře konečné spotřeby energie. 

 

Předmětem projektu může být pouze instalace fotovoltaických systémů‚ 

a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace energie pro vlastní 

spotřebu podniku. Maximální možný instalovaný výkon fotovoltaického 

systému je 1 MWp, který musí být umístěn na střešní konstrukci nebo na 

obvodové zdi jedné budovy, případně více budov v rámci jednoho 

energetického hospodářství, spojené se zemí pevným základem evidované  

v katastru nemovitostí. V případě akumulace elektřiny nesmí kapacita 

akumulátoru překročit 5 kWh/kW instalovaného výkonu OZE. 

 

Dotace je poskytována: 

• je-li příjemcem dotace malý podnik - 80 %  

• je-li příjemcem dotace střední podnik - 70 %  

• je-li příjemcem dotace velký podnik - 60 %  

 

Výrobna elektřiny z fotovoltaických systémů, která je připojena do přenosové 

nebo distribuční soustavy nesmí dodat do přenosové nebo distribuční soustavy 

více než dvacet procent ročního množství elektřiny vyrobené v jím 

provozované výrobně elektřiny. V případě realizace fotovoltaických systémů 

budou podporovány pouze krystalické FV moduly s účinností nejméně 14 %  

a tenkovrstvé FV moduly s účinností nejméně 10 % (při standardních 

testovacích podmínkách). Účinnost je vztažena k celkové ploše FV modulu. 

 

Projekt nesmí být realizován na pozemku, kde stojí stavba, která má způsob 

využití typu: 

• objekt k bydlení, 

• bytový dům, 

• rodinný dům, 

• stavba pro rodinnou rekreaci 

 

V rámci této výzvy bude akceptováno na jeden ekonomický subjekt (jedno 

IČ) podat maximálně 15 žádostí o dotaci. Dotace je poskytována minimálně 

ve výši 200 tis. Kč a maximálně do výše 100 mil. Kč. Doba realizace projektu je 

určena na 3 roky.  

 

Odkaz na více informací ohledně programu Ministerstva průmyslu a obchodu 

najdete zde. 

 

https://www.agentura-api.org/programy-podpory/uspory-energie/uspory-energie-fotovoltaicke-systemy-sbez-akumulace-pro-vlastni-spotrebu-vyzva-i/
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Seznam projektů financovaných 

z fondů vnější spolupráce EU 
 

Předběžná oznámení: 

 

Bosnia and Herzegovina -  Supply and distribution of rabies vaccination baits 

for autumn 2017 and spring 2018 campaigns. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1498494481431&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=139004  

 

The subject of the contract shall be procurement and air distribution of 

vaccine baits for oral vaccination against rabies to be applied to red foxes as 

a part of the multiannual national disease eradication programme in Bosnia 

and Herzegovina. The vaccination campaigns will be conducted in the last 

quarter 2017 and the first half of 2018. 

Procurement of vaccine baits and implementation of two campaigns (autumn 

2017 and spring 2018) of vaccination of red foxes against rabies. 

 

China –  EU-China Energy Cooperation Platform (ECECP). 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1498494684298&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=139014  

 

This action will support the EU-China energy dialogue through the 

implementation of the EU-China Roadmap on Energy Cooperation. In addition 

to the policy-related work, the activities will strengthen EU-China business 

cooperation in the energy sector in the country. 

Activities will include policy and regulatory technical expertise, organization of 

workshops, conferences, study visits as well as provision of information and 

communication materials in areas covered by EU-China Roadmap for Energy 

Cooperation, etc.  

 

China -  EU-China Partnership Facility (ECPF) 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1498494779823&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=139015  

 

The EU-China Partnership Facility (ECPF) aims to strengthen EU-China relations 

by supporting bilateral dialogues and partnerships in key priority areas of EU 

and mutual interest. Its overall objective is to contribute to the strengthening 

and enlargement of EU-China relations in line with the strategic framework 

represented by the EU Global Strategy, the EU Strategy for China, the EU-China 

2020 Strategic Agenda for Cooperation and other relevant bilateral 

agreements.  

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1498494481431&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=139004
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1498494481431&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=139004
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1498494481431&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=139004
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1498494684298&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=139014
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1498494684298&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=139014
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1498494684298&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=139014
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1498494779823&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=139015
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1498494779823&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=139015
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1498494779823&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=139015
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Activities will include organization of events, provision of specialized technical 

expertise, sector studies, as well as development of monitoring, 

communication and visibility tools.  

 

Ethiopia – Supply, Installation, Configuration and Commissioning of IT 

equipment and Software for the Ethiopian Revenues and Customs Authority 

(ERCA) Location – East Africa- Ethiopia. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1498494238960&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=139001  

 

The Supply contract is a capacity building component as part of the 

deployment of a new Customs Management System (CMS) for the Ethiopian 

Revenues and Customs Authority. 

The contract is about the procurement of hardware [Laptops (5), Smart TV Sets 

(2), Backup and Recovery Appliance (1), Core Switches (4), Data centre UPS 

(1), Data Centre AC (1), Barcode Readers (200), TV sets (40) and VMWare 

Software]. 

The contract is divided into 2 lots 

• Lot 01: Supply and Installation of Disk-based Backup and Recovery 

Appliances, Core Switches, Data Center UPS, and Data Center AC 

• Lot 02: Supply and commissioning of Laptops, Smart TV Sets, Bar Code 

Readers, Full HDTV sets and VMWare Software 

 

FYROM -  Customized software for Integrated Administrative and Control 

System (IACS) of agriculture and rural development support. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1498494839253&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=139016 

 

The project’s purpose is development of IT software for Integrated 

Administrative and Control System (IACS) to ensure effective administration 

and control of agriculture and rural development support measures and 

increased efficiency of the management and control processes in the Agency 

for financial support in Agriculture and Rural Development (AFSARD).  

 

 

Montenegro –  Road safety assessment of Montenegro. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1498494910346&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=138996  

 

The purpose of the contract is to perform road safety assessment on the road 

network in Montenegro.  

 

The  contract shall provide the following outputs : 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1498494238960&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=139001
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1498494238960&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=139001
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1498494238960&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=139001
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1498494839253&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=139016
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1498494839253&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=139016
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1498494839253&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=139016
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1498494910346&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=138996
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1498494910346&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=138996
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1498494910346&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=138996
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- Risk mapping of road sections based on accidents frequencies and traffic 

data ; 

- Colour coded risk bands and star rating (1 to 5) in order to show the varying 

level of risks across a road network and in line with road safety related 

factors; 

- Tracking road safety performance; 

- Safer Roads Investment Plan  

 

Turkey -  Supervision Services for EU-Turkey Anatolian Archaeology and Cultural 

Heritage Institute. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1498494418570&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139020  

 

The purpose of this contract is to provide supervision services for the restoration 

works regarding transformation of the Kendirli Church in Gaziantep into the 

institute to protect common cultural heritage between Turkey and the EU and 

promote these values by means of providing access to archaeological and 

cultural heritage of the ancient Anatolian civilizations.  

 

Turkey -  Technical Assistance for Programme for New Era for Statistics. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1498494608500&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=139011  

 

The purpose is to improve compliance level of particular statistical areas with 

acquis communautaire and to provide adequate data and analysis for the 

purposes of facilitating policy decisions towards implementation of the pre-

accession strategy and the adoption of the Acquis in statistics. In this context, 

the contractor shall provide various technical assistance services including 

development of several indexes in the field of business statistics, social statistics, 

macro-economic and environmental statistics, organization of local workshops 

and study visits and visibility conferences etc. to achieve the objectives of the 

contract.  

 

Oznámení o veřejných zakázkách: 

 

Lesotho -  Support to the Energy Sector in Lesotho. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1498494112660&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138849  

The purpose of this contract is to support the Ministry of Energy and 

Meteorology (MEM) in its task to implement institutional reform in the energy 

sector and to improve its coordination function through restructuring of key 

entities and the attendant regulatory framework (including resolution of any 

overlapping and/or conflicting mandates). The contract will also support the 

MEM in the development and implementation of planning instruments 

(technical and financial) for increased access to sustainable energy in rural 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1498494418570&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139020
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1498494418570&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139020
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1498494418570&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139020
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1498494608500&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=139011
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1498494608500&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=139011
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1498494608500&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=139011
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1498494112660&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138849
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1498494112660&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138849
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1498494112660&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138849
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and in off-grid areas in addition to the already existing on-grid extensions. 

The contract will support policy dialogue in order to create an enabling 

environment, both for improved governance and improved private sector 

participation and investment in the energy sector. The contractor will also 

support the MEM in complying with EDF procedures for implementation of 

Programme Estimates. The contract will be implemented over a period of 3 

years and it will comprise of at least one key expert complemented by 

specialist non-key experts. 

  

Montenegro -  Supply of AIS transponders class A for fishing fleet of 

Montenegro. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1498494315735&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=138984  

The subject of the contract is the supply, delivery, unloading and installation by 

the Contractor of the following goods: 

24 pieces of AIS transponders class A for fishing fleet of Montenegro at ports of 

Ulcinj, Bar, Budva, Tivat, Herceg Novi and Kotor - DDP  and the implementation 

period of 180 days, in accordance with point 15 of the Contract notice. 

 

Ukraine -  Assistance to the Ukrainian authorities for establishment of national 

transport model and master plan. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1498493859093&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138734 

The objective of the national transport model and master plan is to provide the 

necessary tools for the enhancement of transport policy-making capacity by 

the Ukrainian authorities for development of a sustainable, safe, secure, 

accessible, inclusive, fast and technologically innovative transport sector and 

transport infrastructure and in line with the best EU practice. 

 

The contract includes: 

- Detailed description of existing national transportation conditions by 

conducting also field-surveys for all transportation modes; 

- Development of a national multi-modal transportation model for passenger 

and freight traffic; 

- Development of national transportation multimodal master plan; 

- Assistance for the development and implementation of the capacity building 

plan for improvement the data collection and use of the transportation 

model and master plan; 

- Assistance for pilot implementation of the transportation model and master 

plan. 

 

 

Turkey -  Supply of Equipment for Manavgat Water and Wastewater Project 

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1498494315735&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=138984
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1498494315735&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=138984
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1498494315735&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=138984
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1498493859093&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138734
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1498493859093&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138734
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1498493859093&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138734
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https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-

services/index.cfm?ADSSChck=1498493935803&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139052  

The subject of the contract is the supply (all lots), delivery (all lots), unloading 

(all lots), installation (all lots), putting into operation (all lots), inspection (all lots), 

calibration (all lots), testing (all lots), training (all lots) and warranty services (all 

lots) in 2 (two) lots for the End Recipient, stationed in Manavgat, of : 

• Combined sewer cleaning vehicle, 

• Emergency Power Generator for Pumping Station. 

 

The tender will be divided into two lots. 

• Lot titles are as follows: 

• LOT 1: Combined Sewer Cleaning Vehicle; 

• LOT 2: Emergency Power Generator for Pumping Station 

 

Turkey -  Supply of Leak Detection Equipment for Nizip Water and Wastewater 

Project  

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

services/index.cfm?ADSSChck=1498494034738&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139047  

 

The subject of the contract is the supply, delivery, unloading, installation, 

putting into operation, inspection, calibration, testing, training and warranty 

services by the Contractor of Leak Detection Equipment for Nizip Water and 

Wastewater Project. 

The contract contains one lot only 

Lot 1: Leak Detection and Measuring Devices 

 

 

 

 

 

 

 

       Ministerstvo zahraničních věcí 
                                            

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1498493935803&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139052
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1498493935803&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139052
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1498493935803&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139052
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1498494034738&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139047
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1498494034738&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139047
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1498494034738&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139047

