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Inovativní finanční nástroje z EU 
 

 

EU plánuje podporu skrze finanční nástroj v rámci environmentálních projektů. 

Tyto finanční nástroje nebo lépe řečeno půjčky z EU jsou relativně novou 

záležitostí a měly by postupně nahradit současný systém přímých dotací 

v dalším programovacím období po roce 2020.  

 

Pokud plánujete projekt, který bude zaměřen na snížení průmyslového 

znečištění nebo na rekonstrukci provozů představující určité ekologické riziko 

pro životní prostředí, je zde možnost využít výhodných úvěrů od Státního fondu 

životního prostředí ČR. Výhody těchto úvěrů pro žadatele jsou nesporné, jelikož 

lze půjčku využít na pokrytí až 100 % způsobilých výdajů projektu. V době 

realizace projektu se neplatí žádné úroky a v době splácení jen velice nízký 

úrok. Další výhodou je možnost požádat o odklad splátek nebo naopak splatit 

celý úvěr předčasně a to bez jakýchkoliv sankcí, popřípadě lze úvěr 

kombinovat i s dotací. 

 

V této pilotní výzvě je nachystáno 480 milionů korun z OP Životní prostředí  

a dalších 343 milionů je možno čerpat ve formě dotací SFŽP ČR. Půjčky lze 

čerpat pouze na konkrétní projekty, které jsou zaměřené na využívání 

nejmodernějších technologií k omezení znečištění životního prostředí. Bude se 

jednat zejména o projekty z oblastí, kde úvěry nejsou až tak dostupné a kde se 

jedná o návratné investice. Příkladem takových projektů může být např. 

financování průmyslové čističky odpadních vod, chladícího zařízení u zimních 

stadionů nebo provozy, kde dochází k vyrábění, používání nebo skladování 

nebezpečných chemických látek. 

 

Více informací k tzv. inovativním finančním nástrojům z EU, které budou zřejmě 

budoucností financování environmentálních projektů, lze nalézt na stránkách 

operačního programu Životní prostředí zde. 

http://www.opzp.cz/
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Na podporu cestovního ruchu bylo 

uvolněno 150 mil. korun 
 

 

Ze strany Ministerstva pro místní rozvoj došlo k vyhlášení výzvy Národního 

programu podpory cestovního ruchu v regionech, kde je nabízena významná 

finanční podpora. K financování projektů z oblasti základní a doprovodné 

infrastruktury cestovního ruchu je připraveno 150 mil. Kč a žádosti o dotaci lze 

podávat od začátku prosince. 

 

Hlavním cílem programu je zvýšení potenciálu a konkurenceschopnosti 

regionů, ulehčení pohybu návštěvníků v destinacích, rozvoj základní  

a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu, rozprostření návštěvnosti, rozvoj 

kvality služeb a rovněž podpora socioekonomických přínosů cestovního ruchu. 

V případě podpory cestovního ruchu se jedná o národní dotační titul 

spolufinancovaný z prostředků státního rozpočtu, který zahrnuje dva 

podprogramy – Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu 

a Marketingové aktivity v cestovním ruchu. 

 

V rámci této výzvy mohou o dotaci žádat podnikatelské subjekty, územně 

samosprávné celky, neziskové organizace provozující aktivity cestovního ruchu 

a další subjekty. Výše dotace je zafixována na maximu 50 % z celkových 

uznatelných výdajů a zbytek projektu připadá na financování žadatelem. 

Celá dotace musí být žadatelem vyčerpána do konce roku 2018 a realizace 

samotného projektu nesmí překročit konec roku 2019. Příkladem podpořených 

projektů může být vybavení turistických tras ve formě odpočívadel, hygienické 

zázemí, naučné panely, navigační systémy či úprava lyžařských tras. 

 

Žádosti o dotaci lze podávat až do 12. ledna 2018. Více informací o Národním 

programu podpory cestovního ruchu v regionech lze získat zde. 

https://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Cestovni-ruch/Programy-Dotace/Narodni-program-podpory-cestovniho-ruchu-v-regionech-(2016-2020)
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Připravují se výzvy na rozvoj 

infrastruktury sociálních služeb  

a sociálního bydlení 
 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) podalo aktuální informace o vývoji 

plánovaných výzev k předkládání projektů na rozvoj sociálních služeb a na 

sociální bydlení v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 

(IROP). 

 

Původní plán ohledně vyhlášení výzev byl stanoven na listopad roku 2017, 

nicméně kvůli jednání s Evropskou komisí o úpravách povinné doby 

udržitelnosti a parametrů veřejné podpory u sociálních bytů podporovaných 

z IROP, byl termín přesunut na leden 2018. Mimo jednání o době udržitelnosti se 

rovněž intenzivně pracuje na novém modelu výpočtu dotace v režimu veřejné 

podpory. Nový model by měl byt mnohem výhodnější, než tomu bylo  

u předchozích výzev. MMR také upozorňuje, že může dojít ke změně termínu 

vyhlášení výzvy, který se bude odvíjet od probíhajících jednání ohledně 

parametrů podpory. 

 

Výzvy na rozvoj sociálních služeb jsou stále naplánovány k vyhlášení v březnu 

2018. V rámci těchto nových výzev dojde vzhledem k omezené alokaci 

k redukci podporovaných sociálních služeb v porovnání s předešlými výzvami. 

Konkrétně bude výzva zaměřena na následující sociální služby: 

• Domovy se zvláštním režimem (komunitního typu podle nově nastavených 

standardů MPSV) 

• Domovy pro osoby se zdravotním postižením 

• Chráněné bydlení 

• Osobní asistence 

• Denní stacionáře 

• Týdenní stacionáře 

• Azylové domy 

 

Zbylé sociální služby bude možno podpořit pouze v rámci tzv. Koordinovaného 

přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám nebo lze využít jednu z výzev v rámci 

integrovaných nástrojů IROP. Více informací lze dohledat na webu MMR. 

https://www.mmr.cz/cs/Uvodni-strana
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Plánované výzvy v programu 

Nemovitosti 
 

 

Stále probíhají jednání na Ministerstvu průmyslu a obchodu o tom, zda, kdy  

a v jaké formě dojde k vyhlášení 3. výzvy v programu Nemovitosti, nicméně je 

velmi pravděpodobné, že k tomu dojde v první polovině roku 2018. 

 

Mnohými podnikatelskými subjekty očekávaná výzva Nemovitosti III by měla 

nabýt podobu finančního nástroje, ale rovněž také klasické formy dotační 

podpory. Plánuje se rozdělit 1,5 mld. Kč mezi tyto dvě formy, a to v poměru  

1 mld. Kč na dotace a 500 mil. Kč na finanční nástroj. Finální datum vyhlášení 

výzvy není pevně dáno, nicméně by k vyhlášení mělo dojít v období mezi 

březnem a květnem roku 2018. 

 

Podmínky čerpání podpory skrze finanční nástroj zatím nejsou známy, ale 

podmínky poskytnutí dotace by měly ve velké míře korespondovat s předešlou 

výzvou. To ve výsledku znamená podporu na rekonstrukce objektu nebo 

revitalizaci plochy pro vlastní podnikání ve výši dotace pohybující se od 1 do 

50 mil. Kč, s maximální výší podpory 45 % způsobilých výdajů pro malý podnik  

a 35 % způsobilých výdajů pro střední podnik. 

 

Bližší informace k vyhlášení výzvy budou vyhlašovány na webových stránkách 

Agentury pro podnikání a inovace zde. 

https://www.agentura-api.org/novinky/
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Vyhlášení III. výzvy v programu ICT  

a sdílené služby je odloženo 
 

 

Původní termín vyhlášení III. výzvy v programu ICT a sdílené služby se kvůli 

zdlouhavým jednáním ohledně parametrů výzvy přesouvají na rok 2018. 

 

Plánovaná III. výzva v programu ICT a sdílené služby měla být podle 

harmonogramu vyhlášena do konce listopadu roku 2017. Bohužel se tak 

nestalo kvůli zdlouhavým jednáním Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) 

s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚHOS). Předpokládá se, že dojde 

k vyhlášení výzvy v první polovině roku 2018, nicméně oficiální datum bude 

zveřejněno až v aktualizovaném harmonogramu výzev operačního programu 

Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pro rok 2018. Rovněž konkrétní 

podmínky výzvy budou známy až s vyhlášením dané výzvy. 

 

Aktuální informace k vyhlášení výzvy ICT a sdílené služby III. je možné sledovat 

na stránkách API. 

https://www.agentura-api.org/category/novinky/
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Vyhlášení Výzvy V programu 

Aplikace – Clean Sky 2 
 

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo 1. prosince 2017 Výzvu V dotačního 

titulu Aplikace – Clean Sky 2. Příjem žádostí o dotaci bude otevřen až do 

konce dubna. 

 

Hlavním cílem výzvy je získávání nových poznatků, které jsou nezbytné pro 

vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb skrze projekty 

průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje v oblasti civilního  

a dopravního letectví. Vyhlášená výzva je kolová a příjem žádostí probíhá od 

18. prosince 2017 a bude ukončen 30. dubna 2018, projekty lze realizovat až 

do konce roku 2021. Přidělená alokace pro tuto výzvu činí 400 mil. Kč, z níž 

minimální dotace musí být ve výši 1 mil. Kč a maximální dotace může 

dosahovat až 50 mil. Kč.  

 

Mezi výdaje, které lze v rámci Výzvy podpořit patří: 

• osobní náklady: mzdy a pojistné výzkumných pracovníků, techniků  

a podpůrného personálu v rozsahu nezbytném pro účely projektu 

• náklady na nástroje, přístroje, vybavení a nehmotný majetek v podobě 

odpisů dlouhodobého hmotného movitého majetku, v rozsahu a po dobu, 

kdy jsou využívány pro účely projektu 

• náklady na smluvní výzkum 

• neinvestiční náklady na licence zakoupené nebo pořízené od třetích stran 

po dobu realizace projektu 

• náklady na poradenské služby využité výlučně pro účely projektu 

• dodatečné režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál 

a dodávky, které vznikly bezprostředně v důsledku projektu 

 

Výzva je omezena územně, kdy realizace projektů musí být na území ČR mimo 

hlavního města Prahy. Projekty musí být ve shodě s Národní výzkumnou  

a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky, což bude 

ověřeno v rámci hodnocení projektu. Dále mohou velké podniky podat 

maximálně 4 projekty, MSP mohou podat maximálně 5 projektů.  

 

Text výzvy a detailnější informace pro podání žádosti o dotaci lze dohledat 

přímo na stránkách API. 

 

 

 

 

 

 

https://www.agentura-api.org/programy-podpory/aplikace/aplikace-clean-sky-2-vyzva-v/
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Vyhlášení výzev v programu 

Technologie 
 

 

V úterý 5. prosince došlo k vyhlášení nových programu Technologie. Jedná se 

o Výzvu VI. pro začínající podniky a Výzvu VII. 

 

Mezi hlavní cíle Výzvy VI. programu Technologie patří podpora zvyšování 

množství uskutečněných projektů začínajících malých podnikatelů, která 

budou přispívat k rozvoji regionů a dalšímu zvyšování zaměstnanosti. Míra 

podpory činí maximálně 45 % způsobilých výdajů, přičemž poskytovaná 

dotace na jeden projekty musí být minimálně ve výši 100 tis. Kč a maximálně 

do výše 225 tis. Kč. Podporu lze získat na podnikatelské záměry nových 

začínajících malých podniků s podnikatelskou historií maximálně 3 roky, a to na 

nákup nových strojů, technologií a vybavení. Konkrétně lze podpořit tyto 

výdaje: 

• dlouhodobý hmotný majetek (hmotný majetek u příjemců podpory 

vedoucích daňovou evidenci) 

• dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí 

nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a SW s vazbou na stroje  

a zařízení a výstupy pořízené v rámci předmětného projektu 

• drobný hmotný a nehmotný majetek (moderní ICT technologie, zejména 

dotyková zařízení – tablety, software), a to jen v případě, že předmětem 

projektu je nákup dlouhodobého hmotného či nehmotného 

majetku. Náklady na jeho pořízení nesmí překročit 50 % celkových 

způsobilých výdajů. 

 

Podávat žádosti o dotaci ve Výzvě VI. je možné od 11. prosince 2017 do  

12. února 2018. 

 

Hlavním cílem VII. Výzvy programu technologie je podpořit růst a posílit 

konkurenceschopnost místních malých a středních podniků skrze digitální 

transformace a přispět tak k rozvoji regionů v ČR. Míra podpory v rámci této 

výzvy se pohybuje mezi 45 % způsobilých výdajů pro malé podniky a 35 % 

způsobilých výdajů pro střední podniky. Zároveň musí být dotace nejméně ve 

výši 1 mil. Kč a nesmí přesáhnout 20 mil. Kč. Dotace budou poskytovány na 

pořízení nových strojů, technologických zařízení, vybavení a propojení 

technologií autonomní obousměrnou komunikací do výrobního procesu. 

Způsobilé výdaje na výrobní technologie nesmí tvořit více než 50 % ze 

způsobilých výdajů na nevýrobní technologie. 
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Konkrétně může být podpořen: 

 

• dlouhodobý hmotný majetek (hmotný majetek u příjemců vedoucích 

daňovou evidenci) – nákup strojů, zařízení, technologií, HW a vybavení, 

které nebyly předmětem odpisu 

• dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí 

nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a náklady na SW, programy, 

data, databáze v rámci předmětného projektu 

• výdaje na pořízení provozních souborů přičemž provozním souborem se 

míní souhrn strojů a zařízení včetně jejich montáží a inventáře investičního 

charakteru, který slouží k zajištění dílčího samostatného technologického 

celku a je uváděn do provozu v souvislém čase. 

 

Příjem žádostí o dotaci ve Výzvě VII. bude zahájen dne 12. února 2018 a bude 

trvat až do 14. května 2018. 

 

Detailnější informace k těmto výzvám lze čerpat ze stránek API. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      http://www.granty-dotace.cz   

           člen AMSP ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.agentura-api.org/programy-podpory/technologie/
http://www.granty-dotace.cz/
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Seznam projektů financovaných 

z fondů vnější spolupráce EU 
 
 
 

PŘEDBĚŽNÁ OZNÁMENÍ: 

 

ENI 

 

 

All countries - B-Brussels: ENI — Organisation of conferences, seminars and 

meetings in the framework of the European neighbourhood policy (southern 

cooperation), the Euro-Mediterranean partnership and the Union for the 

Mediterranean. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1512659909602&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139356  

 

The European Union and the Union for the Mediterranean are scheduling a 

number of conferences, seminars and meetings in order to contribute to the 

further deepening of the political dialogue between partner countries of the 

Euro-Mediterranean partnership. The European Union is also envisaging a 

number of meetings in relation with its assistance to the Southern 

Mediterranean partner countries. The overall objective of this project is to 

ensure the organisation of the logistics of these events during the period 2018-

2021. 

 

The arrangements to be organised will include overall preparation, 

coordination and follow-up of the events, flight booking, assistance for issuing 

visas, hotel booking, airport and hotel transfers, booking of conference 

facilities and technical equipment, hiring of interpreters, secretarial support, 

conference kits, production of brochures, etc. This list is not exhaustive. 

 

 

Ukraine - Language Learning Programme for Civil Servants 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1512659762322&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139361 

 

The project is to support the progressive development of high-quality human 

resources in the Ukrainian public administration, notably by nurturing a new 

generation of Ukrainian civil servants certified and using professionally 

increasing number of foreign languages (notably EU member state 

languages). In the virtue of the assistance, the project shall enable modern 

public administration to benefit from the vast potential of EU research, 

knowledge and expertise available in a foreign language and from the free 

communication with European counterparts, and thus contribute to the 

improved evidence-based state policy-making and to an accelerated 

process of political, economic, social and cultural integration of Ukrainian with 

the EU. 

  

http://www.mzv.cz/representation_brussels/cz/evropska_unie/eu_pro_podnikatele/jak_podnikat_v_zahranici/zapojeni_do_projektu_vnejsi_pomoci/index.html
http://www.mzv.cz/representation_brussels/cz/evropska_unie/eu_pro_podnikatele/jak_podnikat_v_zahranici/zapojeni_do_projektu_vnejsi_pomoci/index.html
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1512659909602&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139356
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1512659909602&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139356
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1512659909602&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139356
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1512659762322&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139361
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1512659762322&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139361
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1512659762322&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139361
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IPA 

 

 

Montenegro - Supply of hardware for functioning of New Computerized Transit 

System. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1512659463827&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139357 

 

The purpose of this contract is the purchase, including installation and testing, 

of the necessary hardware for the functioning of the All Application modules 

for the New Computerized Transit System (NCTS), System Integration, Enterprise 

Architecture Design, Network and Communication Infrastructure Consolidation 

and implementation of ITT Security policy of the Customs Administration of 

Montenegro. 

 

Serbia - Support to Commission for State Aid Control (CSAC). 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1512660041886&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139349  

 

The purpose of this contract is to support the Government of the Republic of 

Serbia, and in particular the existing State Aid Commission Service, in further 

development and implementation of the system of rules and procedures in the 

area of State Aid granting. 

 

Turkey - Construction of Çerkezköy - Kapıkule Section of Halkalı - Kapıkule 

Railway Line. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1512659863012&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139362  

 

The contract will cover  the construction of a new railway line consists of 

double track line with a maximum operational speed of 200 Km/h complete 

with telecommunication, signaling and electrification systems between 

Çerkezköy and Kapıkule Section of Halkalı - Kapıkule Railway Line Project. The 

existing electrified single line will be realigned at the stations of Çerkezköy and 

Edirne in order to connect to the new line.  

 

 

 

OZNÁMENÍ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH: 

 

 

EDF 

 

Ghana –  Technical Assistance to the Ministry of Finance for the 

implementation of the Ghana Public Finance Management Support 

Programme. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1512659183479&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139275 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1512659463827&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139357
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1512659463827&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139357
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1512659463827&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139357
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1512660041886&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139349
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1512660041886&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139349
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1512660041886&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139349
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1512659863012&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139362
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1512659863012&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139362
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1512659863012&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139362
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1512659183479&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139275
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1512659183479&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139275
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1512659183479&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139275
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The objective of the project is to contribute to build sound public sector 

financial management and accountability on both the revenue and 

expenditure side. This service contract is foreseen to provide Technical 

Assistance (TA) to the Ministry of Finance and independent government 

institutions, to ensure the realization of the following key result areas of the 

programme: 

 

• External and internal audit functions of Ghana Audit Service (GAS), Internal 

Audit Agency (IAA) and Public Procurement Authority (PPA) are improved 

and coordination among Independence Governance Institutions (IGIs) is 

enhanced. 

 

• Legislative oversight is strengthened through improved capacity building 

     initiatives and targeted training. 

 

The TA will be expected to deliver the following: 

 

• Provide support the GAS, the IAA, the PPA and Parliament in the 

implementation of their respective activities, 

 

• Provide support to the Ministry of Finance for the preparation and the follow 

up of procurement processes to be undertaken under the project (supply 

contracts), 

 

• Strengthen capacities of the beneficiaries in relation with the objectives of 

the project, 

 

• Enhance coordination between the four key institutions and ensure 

cooperation with the Ministry of Finance. 

 

 

Madagascar - Fourniture, livraison, installation et mise en service de la turbine-

générateur et équipements de production du projet hydroélectrique 

d’Ambatosia/Bealanana. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1512659094443&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139216  

 

Il s’agit d’assurer, en conformité avec les clauses du marché, la conception, la 

fabrication, la livraison, le montage, les essais et la mise en service de la 

turbine-générateur de 500kW et équipements de production du projet 

hydroélectrique d’Ambatosia. 

Il est attendu de la part du fournisseur qu’il fasse bénéficier au maître 

d’ouvrage l’acquisition de l’équipement de production (groupe turbine-

générateur, connexes et services auxiliaires) le plus rentable et de meilleur 

rapport qualité/prix.  

 

 

 

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1512659094443&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139216
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1512659094443&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139216
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1512659094443&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139216
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Plus précisément, il s’agit de fournir, livrer, installer et mettre en service : 

1 : la vanne de sécurité automatique 

2 : le tuyau de raccordement avec turbine 

3 : la turbine  

4 : le générateur  

5 : le tableau de contrôle-commande et régulation  

6 : les options : volant d’inertie, conduit d’aspiration 

 

 

Malawi –  Supply and Delivery of Furniture for Community Day Secondary 

Schools under Improving Secondary Education in Malawi (ISEM) Programme. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1512658311324&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139190 

 

Description of the contract 

 

This is a contract for Supply and Delivery of Furniture for 21 Community Day 

Secondary Schools under Improving Secondary Education in Malawi (ISEM) 

Programme. 

 

Niger – Surveillance et contrôle des travaux de réhabilitation de la route Zinder 

-Tanout 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1512658054243&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139191  

 

Description du marché  

Le marché comprend les prestations de supervision des travaux de 

réhabilitation  d'un  tronçon de la route transsaharienne  reliant la ville de 

Zinder au Sud-Est du Niger à celle de Tanout vers le Nord (138km). Les 

prestations sont subdivisés en  deux lots  dont  lot1: Zinder - Mai Bagari (40km) 

et lot 2: Mai Bagari – Tanout (98 km).  Pour chacun des lots, les prestations sont 

prévues en deux phases: une première phase de supervision couvant la 

période de mise en œuvre effective des travaux  allant du début d'exécution 

jusqu'à la réception provisoire et une seconde phase d’assistance technique 

ponctuelle à l'administration pendant la période de garantie de 12 mois.  

 

L'équipe permanente d'expertise sera composée principalement d'ingénieurs 

routiers, des géotechniciens, de topographes et éventuellement d'autres 

experts additionnels à la demande de l'administration. 

 

Le projet est  financé par le 11ème Fonds Européen de développement (FED) 

dont l’objectif global visé est de contribuer à améliorer les conditions 

économiques, sociales et sécuritaires des populations des régions impactées 

par le phénomène d’insécurité au Niger. 

 

 

 

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1512658311324&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139190
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1512658311324&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139190
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1512658311324&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139190
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1512658054243&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139191
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1512658054243&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139191
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1512658054243&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139191
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Rwanda –  Construction of 20MVA, 110/15 kV Nzove substation. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1512659357060&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139364 

 

This project is for installation and erection of material with civil works in relation 

of the project of construction of a T-off substation along 110kV line Jabana-

Mont Kigali under construction.   

The new NZOVE T-Off substation will be constructed on the line Jabana-Mont 

Kigali. The conductor of the 110kV line is ACSR 240/40; the shield wire of the line 

is an OPGW. The new substation shall be of a conventional open air type (AIS) 

for the 110 kV voltage level and on an indoor SF6 insulated switchgear type 

(GIS) for 15kV sides. 

 

 

ENI 

 

Ukraine  –  Statistics Web-Portal Ukraine. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1512658706808&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139118  

 

The State Statistics Service of Ukraine intends to develop a web-portal aimed 

at granting wide access to the State statistics in Ukraine. The project consists of 

provision of the equipment and software for the establishment of the web-

portal.  

 

The contract defines the perceived requirements for the establishment of  

a state-of-the-art web-portal for the State Statistics Service of Ukraine (SSSU) 

and the basis for supply of ICT infrastructure for future operation. The supply 

shall include suitable technologies along with further design and 

implementation in an ICT-development-life-cycle process. The results shall 

achieve better service to the users of statistics, increased image of the SSSU, 

openness of data, common database, the internet and intranet. 

 

 

IPA 

 

Srbsko –  Business incubators enabled to provide high value services to SMEs. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1512658490554&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=138923  

 

 

 The aim of this project is to support existing as well as newly established 

business incubators (BIs) to upgrade their services and adjust them to tenants 

needs. Two types of BIs should be dealt with separately. The first group consists 

of incubators with focus on innovative, high-tech start-ups, with high potential 

for growth. The second group consists of BIs with special focus on reducing 

unemployment of youth, women and/or other vulnerable groups.  

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1512659357060&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139364
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1512659357060&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139364
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1512659357060&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139364
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1512658706808&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139118
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1512658706808&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139118
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1512658706808&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139118
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1512658490554&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=138923
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1512658490554&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=138923
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1512658490554&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=138923
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The intervention should target at least 5 (and up to 7) BIs belonging to the first 

group of BI, predominantly located in university centres (e.g. Belgrade, Novi 

Sad, Nis, Kragujevac, Subotica). Focus of the intervention for this group should 

be on (1) building up of service portfolio of existing BIs and (2) development of 

capacities of the newly established BIs. The aim is to provide services in 

accordance with the needs of innovative start-up companies and Small and 

Medium-sized Enterprises (SMEs) enabling them to create a high added value 

products and services that would increase their competitiveness in the global 

market and their export potential. These services should include for example, 

innovation management counselling, product development services, 

networking with potential clients and/or investors, protection and 

development of intellectual property (IP) rights, counselling regarding market 

replication/market penetration, internationalization, etc. Support requested for 

this group of BIs should be specific, tailor-made in accordance with the needs 

of each individually selected BI.  

 

On the other hand, portfolio of services for the second group of BIs should be 

increased by focusing on a basic set of BIs’ services and competencies (such 

as: assistance in business training, marketing, accounting and financial 

management, networking, administrative or office services, etc.).  

Indicatively, in the course of the project the following results on output level 

should be achieved:  

 

- Performed assessment of current situation of BIs in Serbia, (that should provide 

updated information regarding the number of functional BIs, their service 

portfolio, recommendations for further improvements at the level of individual 

BIs, etc.)  

- Improved capacities of BIs supporting hi-tech start-ups and those supporting 

self-employment of vulnerable groups in less developed areas through 

enhancing their service portfolio by upgrading existing and introducing new 

services, as well as increasing BIs management competences (in particular, 

through enhancing process of selection of tenants and projects, managing 

incubation process as well as developing methodology for continuous 

evaluation and monitoring of activities).  

- Capacities of relevant stakeholders to further develop BIs in Serbia in 

accordance with Public Private Partnership model upgraded.  

 

Turkey – Supervision Services for Construction of Revitalisation Works for Haydar 

Aliyev Street and Ani Ruins. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1512658923665&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139099  

 

Contract description 

The Contractor will provide site supervision of Works and contract 

management services (as the engineer) for the Works contract “Construction 

of Revitalisation Works for Haydar Aliyev Street and Ani Ruins” to be executed 

under “Conditions of Contract for Construction for Building and Engineering 

Works Designed by the Employer, First Edition 1999, /Red FIDIC Book” in 

particular regarding quality, time and cost. 

 

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1512658923665&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139099
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1512658923665&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139099
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1512658923665&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139099
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The works contract to be implemented under this project with the supervision 

of the contractor comprises of the following components: 

• Renovation and  rehabilitation investments in Kars city center 

o Improvement of facades of the buildings in Haydar Aliyev Street 

o Pavements, landscape, lighting, street furniture, signing along the newly 

established route 

 

• Infrastructure improvements in Ani Ancient City 

o Installation of a main walking path 

o Lighting, street furniture, signing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ministerstvo zahraničních věcí 
 


