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Pražské vouchery 
 

Hlavní město Praha zahájilo v říjnu 2017 realizaci pěti projektů pod názvem 

„Pražské vouchery“. Smysl těchto projektů je podpořit rozvoj, životaschopnost 

a konkurenceschopnost pražských začínajících podnikatelů, umožnit jim získat 

zkušenosti v zahraničí a zároveň podpořit spolupráci mezi podnikateli  

a výzkumnými kapacitami. Do všech 5 projektů se budou přijímat žádosti  

o dotaci od 30. 3. 2018. a končit budou shodně 28. 6. 2018 kromě Pražského 

voucheru na inovační projekty, který má konec příjmů naplánován na  

30. 4. 2018. 

 

Mezi zmiňovaných 5 projektů řadíme Pražský voucher na inovační projekty, 

Pražský voucher na zahraniční veletrhy a výstavy, Pražský voucher na kreativní 

služby, Pražský voucher na pobyt v zahraničních inkubátorech a Pražský 

voucher na koučing a mentoring. 

 

Cílem projektu Pražský voucher na inovační projekty je podpořit vzájemnou 

spolupráci výzkumného a podnikatelského sektoru v oblasti inovací. Jeho 

realizací bude umožněna úzká kooperace mezi podniky a organizacemi pro 

výzkum a šíření znalostí s přímým vlivem na posílení konkurenceschopnosti 

malých a středních podniků (MSP). Prostřednictvím jednotlivých výzev projektu 

bude hl. m. Praha poskytovat podporu MSP na nákup služeb od výzkumných 

organizací. V projektu bude podporována nejen první, ale i navazující 

spolupráce s výzkumnými organizacemi. Schválené projekty budou mít na 

realizaci 12 měsíců a podpora bude následně vyplacena zpětně a hodnota 

podpory se bude pohybovat od 75 tis. Kč do 2 mil. Kč na projekt. 

 

V projektu Pražský voucher na koučing a mentoring budou moct o podporu 

žádat malé a střední podniky do 3 let stáří se sídlem v hl. m. Praze, případně se 

sídlem kdekoliv v rámci ČR, ale s ekonomicky aktivní provozovnou na území hl. 

m. Prahy zapsanou v živnostenském rejstříku. 

 

V rámci schválených žádostí bude, podobně jako v předchozím případě, 1 rok 

na realizaci podnikatelského záměru. Podpora bude vyplácena zpětně 

v rozmezí od 85 tis. Kč do 2 mil. Kč na jeden projekt a zároveň musí maximální 

výše projektu činit 4 mil. Kč. 

 

V rámci projektu Pražský voucher na pobyt v zahraničních inkubátorech se 

urychlí rozvoj pražských firem a pomůže jim získat zkušenosti s podnikáním na 

vyspělých zahraničních trzích prostřednictvím poskytování poradenských 

služeb od zahraničních mentorů. Projekt bude rovněž podporovat 

komercializaci produktů a přesun výsledků vývoje a inovačních aktivit na 

zahraniční trhy. Podporovány budou krátkodobé pobyty zástupců začínajících 

firem především v USA a Číně s optimální délkou 3-4 měsíce. Podmínky 

podpory jsou podobné, jako v předchozích případech tzn. 12 měsíců na 

realizaci, dotace vyplácená zpětně v rozmezí 85 tis. Kč – 2 mil. Kč. 
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Program Pražský voucher na kreativní služby umožňuje získání podpory  

v podobě zvýhodněných služeb kreativců – profesionálů v oblastech jako 

design, branding, reklama, PR apod. Cílem projektu je zvýšit kvalitu nabídky 

MSP (zejména jejich produktů a služeb) a získat zcela nové přístupy v kulturním 

a kreativním odvětví. Žadatelé se prostřednictvím projektu naučí komunikovat 

s kreativními tvůrci a osvojí si dovednosti obou stran. Podpora bude 

poskytována MSP do stáří 3 let se sídlem v hl. m. Praze, popřípadě kdekoliv 

jinde v ČR, ale s ekonomicky aktivní provozovnou na území Prahy. Projekty 

budou muset být realizovány do 12 měsíců a dotace bude ve výši od 85 tis. Kč 

do 425 tis. Kč na projekt. 

 

Posledním z 5 projektů je Pražský voucher na zahraniční veletrhy a výstavy. 

Jeho cílem je usnadnit vstup pražských firem na zahraniční trhy prostřednictvím 

jejich individuálních účastí na mezinárodních veletrzích a výstavách a to nejen 

v rámci EU. Díky těmto aktivitám budou malé a střední podniky schopny 

organizovat a vykonávat takové marketingové akce, které podpoří jejich 

schopnost navázat nové obchodní příležitosti na světových trzích. 

 

O podporu mohou žádat malé a střední podniky do 3 let stáří se sídlem v hl. m. 

Praze, případně se sídlem kdekoliv v rámci ČR, ale s ekonomicky aktivní 

provozovnou v Praze. Podpořené společnosti budou mít na realizaci svých 

záměrů nejvýše 12 měsíců. Podpora bude formou zpětně vyplacené dotace 

poskytována v hodnotě od 85 tis. Kč po 425 tis. Kč. 

 

Konkrétní informace k jednotlivým voucherům a jak o ně žádat naleznete zde. 

http://prazskyvoucher.cz/specializovane-vouchery/
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Podpora vzniku a rozvoje 

sociálních podniků a chráněných 

pracovišť 
 

V Radě hl. m. Prahy došlo dne 16. 1. 2018 ke schválení vyhlášení výzvy  

č. 38 – Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť  

k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Praha – pól 

růstu ČR. Zahájení příjmu žádostí o podporu je plánováno na 23. 2. 2018  

a zájemci mohou konzultovat své záměry od 24. 1. 2018 do 23. 1. 2019. 

 

Tato výzva je změřena na vznik a rozvoj sociálních podniků, včetně podniků 

propojujících své sociální podnikání s různými formami sociálních služeb (např. 

s chráněným či azylovým bydlením) či komunitních aktivit. Tato výzva se rovněž 

orientuje na vznik a rozvoj chráněných pracovišť. Mezi oprávněné žadatele 

patří pouze osoba (právnická nebo fyzická), která je registrovaným subjektem 

v ČR, tj. osoba, která má vlastní identifikační číslo (tzv. IČO, někdy také IČ),  

a jejíž datum vzniku je max. 2 roky před předložením žádosti o podporu. 

Celková alokace této výzvy činí 42 mil. Kč, přičemž lze žádat o dotaci ve výši 

od 0,5 do 4 mil. Kč v závislosti na typu aktivity. 

 

Vznikem sociálního podniku nebo chráněného pracoviště je myšleno založení 

nového provozu (nové provozovny) pro sociální podnikání v prostorách, které 

k tomuto účelu nebyly žadatelem před předložením žádosti o podporu 

využívány. Zároveň vznikem sociálního podniku dojde k vytvoření nových 

pracovních míst pro osoby z cílových skupin a zároveň je nová provozovna 

samostatně fungujícím sociálním podnikem s vlastním podnikatelským plánem.  

 

Rozvojem sociálního podniku se rozumí úprava a/či rozšíření stávajících prostor 

podniku za tímto účelem: 

 

• rozšíření aktivit sociálního podniku/chráněného pracoviště o nový obor 

podnikání při současném navýšení počtu pracovních míst pro osoby  

z cílových skupin a/nebo 

• kapacitní rozšíření stávajících podnikatelských aktivit sociálního 

podniku/chráněného pracoviště při současném navýšení počtu 

pracovních míst pro osoby z cílových skupin nebo 

• transformace podniku na sociální podnik/chráněné pracoviště při 

současném rozšíření aktivit podniku o nový obor podnikání či 

kapacitním rozšíření stávajících podnikatelských aktivit a navýšení 

počtu pracovních míst pro osoby z cílových skupin. 

 

Detailní informace k této výzvě lze nalézt na webu OP Praha – pól růstu ČR zde. 

http://penizeproprahu.cz/vyzva-c-38-podpora-vzniku-a-rozvoje-socialnich-podniku-a-chranenych-pracovist/
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6. kolo Programu rozvoje venkova  

– Zahájení činnosti mladých 

zemědělců 
 

Připravuje se již. 6. kolo příjmu žádostí v rámci Programu rozvoje venkova. Dne 

6. 2. 2018 schválil ministr zemědělství pravidla pro stanovení podmínek 

poskytování dotací na projekty. Příjem žádostí bude probíhat od 3. dubna 2018 

a bude ukončen 23. dubna téhož roku. 

 

Hlavním cílem operace je podpořit začátek podnikání mladých zemědělců 

v zemědělských firmách skrze podporu realizace podnikatelského záměru. 

Začínajícím zemědělcem je ta osoba, která není déle než 24 měsíců před 

podáním žádosti o dotaci evidován jako zemědělský podnikatel. V případě 

právnické osoby platí stejná podmínka pro osobu plnící samostatně funkci 

statutárního orgánu společnosti. Celková výše alokace pro tuto výzvu činí 360 

mil. Kč. Dotace činí 45 tis. EUR, tj. cca 1 200 000 Kč a bude poskytnuta ve třech 

splátkách. Žadatel o dotaci vždy žádá o částku 45 tis. EUR a celá částka 

dotace musí být využita na způsobilé výdaje vytyčené v pravidlech. Žadatel 

musí být mladý zemědělec, tedy osoba, která dosáhla ke dni podání Žádosti  

o dotaci věku 18 let a zároveň k témuž dni není starší 40 let (nedosáhla věku 41 

let), dosáhla minimální zemědělské kvalifikace, nebo za stanovených 

podmínek dosáhne, a zahajuje zemědělskou činnost poprvé jako vedoucí 

podniku. Způsobilými výdaji pro tuto operaci jsou: 

 

• výstavba a/nebo rekonstrukce zemědělských staveb a technologií pro 

živočišnou výrobu (podpora se týká chovu skotu, prasat, ovcí, koz, 

drůbeže, králíků a/nebo koní) 

• výstavba a/nebo rekonstrukce zemědělských staveb a technologií pro 

rostlinnou výrobu a školkařskou produkci včetně investic do sadů  

a chmelnic 

• výstavba a rekonstrukce nosných konstrukcí včetně protikroupových 

systémů v nových výsadbách révy vinné 

• výstavba a rekonstrukce protikroupových systémů v opětovných 

výsadbách révy vinné 

• mobilní stroje sloužící pro zemědělskou prvovýrobu – úprava  

a zpracování vlastní produkce zemědělské výroby včetně uvádění 

těchto produktů na trh 

• nákup zemědělských nemovitostí (včetně zemědělské půdy) 

•  nákup hospodářských zvířat (skotu, prasat, ovcí, koz, drůbeže, králíků 

a/nebo koní) 

• nákup sadby a osiva pro přímou spotřebu v podniku, – nákup krmiv, 

hnojiv a prostředků na ochranu rostlin pro přímou spotřebu v podniku 

 

Podrobné informace k této výzvě lze čerpat ze stránek Státního zemědělského 

intervenčního fondu zde. 

https://www.szif.cz/cs/prv2014-611
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6. kolo Programu rozvoje venkova  

– Podpora agroturistiky 
 

Podobně jako výše zmíněná operace se v 6. kole Programu rozvoje venkova 

opět otevře operace 6.4.2 Podpora agroturistiky. Příjem žádostí bude možný 

pouze skrze Portál farmáře a rovněž začne dnem 3. 4. 2018 a bude pokračovat 

až do 23. 4. 2018. 

 

Mezi hlavní záměry operace patří investice na diverzifikaci činností pro 

zemědělské subjekty v oblasti agroturistiky vedoucí k zajištění diverzifikace 

příjmů, vytváření pracovních míst i pro nekvalifikované pracovní síly, k podpoře 

širšího využití zemědělských farem a využití venkovských brownfields. 

Podporována bude stavební obnova (přestavba, modernizace, statické 

zabezpečení) či nová výstavba malokapacitního ubytovacího zařízení, včetně 

stravování a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště 

a příslušné zázemí. 

 

Žadatelem může být pouze zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo 

právnická osoba, která splňuje definici zemědělského podnikatele. Alokace 

pro tuto výzvu je stanovena na 150 mil. Kč. Suma výdajů, ze kterých se 

vypočítává dotace na jeden projekt, činí minimálně 200 000 Kč a maximálně 

10 000 000 Kč. Míra dotace se pohybuje v rozmezí 25 % pro velký podnik, 35 % 

pro střední podnik a 45 % pro malý podnik. 

 

Mezi způsobilé výdaje projektu lze zařadit:  

• stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či 

nová výstavba malokapacitního ubytovacího zařízení včetně 

stravovacího zařízení a dalších budov a ploch v rámci turistické 

infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí – stavební materiál, 

stavební práce, bourací práce, technická infrastruktura včetně 

přípojek, technická zařízení staveb 

• doplňující výdaje jako součást projektu - úprava povrchů, náklady na 

výstavbu odstavných a parkovacích stání, nákup a výsadba 

doprovodné zeleně, oplocení 

• náklady na výstavbu požárních nádrží do objemu 10 m3 

• nákup zařízení a vybavení malokapacitního ubytovacího zařízení 

včetně stravovacího zařízení a dalších budov a ploch v rámci turistické 

infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí  

• nákup nezbytné výpočetní techniky v souvislosti s projektem (hardware, 

software) 

• nákup nemovitosti maximálně do částky odpovídající 10 % způsobilých 

výdajů, ze kterých je stanovena dotace 

 

Přesné informace k této operaci lze dohledat zde. 

 

 

 

https://www.szif.cz/cs/prv2014-642
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Výzva 103. Prevence vzniku 

odpadů 
 

 

V březnu roku 2018 dojde v rámci Operačního programu Životní prostředí 

k vyhlášení výzvy č. 103 Prevence vzniku odpadů. Každý má při své 

podnikatelské činnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich 

množství a nebezpečné vlastnosti. Odpady, jejichž vzniku jen těžko 

zabráníme, by měly být znovu využity, popřípadě odstraněny patřičným 

způsobem, který nemá negativní vliv na lidské zdraví a životní prostředí a který 

není v rozporu s příslušnými právními předpisy na ochranu životního prostředí  

a zdraví člověka. 

 

Z tohoto důvodu jsou hlavními prioritami této výzvy zejména snížení množství 

odpadů z výroby, nebo lépe předcházení vzniku takovýchto odpadů, příprava 

výrobků na konci své životnosti pro opětovné použití (předcházení vzniku 

komunálních odpadů jako je např. textil, nábytek atd.) a také podpora 

zavádění tzv. systému door-to-door. Alokace pro tuto výzvu je stanovena na 

necelých 600 mil. Kč a čerpat lze dotaci do výše 85 % způsobilých výdajů. 

Minimální výše způsobilých výdajů projektu musí tvoři alespoň 500 tis. Kč  

a maximální hodnota je zafixována na 50 mil. EUR. Výzva pro prodání žádostí je 

průběžná s čtvrtletním cyklem vyhodnocení. 

 

Mezi podporované aktivity se řadí: 

• předcházení vzniku komunálních odpadů, 

• předcházení vzniku průmyslových odpadů (např. aplikace 

technologií, které sníží měrné množství odpadů vznikající ve výrobě) 

 

Konkrétní podmínky výzvy budou stanoveny s jejím vyhlášením v březnu 

tohoto roku a budou dostupné na stránkách Operačního programu Životní 

prostředí zde. 

http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/3-1-prevence-vzniku-odpadu/vyzvy?id=29
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Připomenutí - plánovaná výzva  

v programu Nemovitosti 
 

Stále probíhají jednání na Ministerstvu průmyslu a obchodu o tom 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 

pravděpodobně nenabyde podle původního plánu finančního nástroje, ale 

pouze klasické formy dotační podpory. Plán rozdělit 1,5 mld. Kč zůstává. Finální 

datum vyhlášení výzvy není pevně dáno, nicméně by k vyhlášení mělo dojít  

v období mezi březnem a květnem roku 2018. 

 

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 zveřejňovány na webových 

stránkách Agentury pro podnikání a inovace zde. 

https://agentura-api.org/programy-podpory/nemovitosti/
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Připomenutí – otevřena Výzva VII. 

v programu Technologie 
 

Na začátku prosince minulého roku došlo k vyhlášení nových výzev programu 

Technologie. Aktuálně se jedná zejména o Výzvu VII. zaměřenou na průmysl 

4.0, kde v půlce února začne příjem žádostí a poběží až do května. 

 

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 

s vysokým stupněm automatizace a digitalizace v rámci aktuálního směru 

Průmyslu 4.0. Zásadní podmínka v tomto programu v případě pořizování 

výrobních technologií zní, že způsobilé výdaje na výrobní technologie nesmí 

tvořit více než 50 % ze způsobilých výdajů na nevýrobní technologie. 

 

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. Je nastaven v intervalu od 12. února 2018 

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: 

 

 

Ostatní 

 

Cyprus -  Remedial Works Famagusta Sewerage Network. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1516978267271&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139448  

 

The purpose of this contract is: 

• The repair of a defective sewerage network including parallel replacement 

of the defective sections of the network, replacement of house 

connections and execution of point repairs; and 

• The repair and upgrade of Pumping Stations and the execution of odour 

mitigation works. 

 

Cyprus – Supervision of Works for the Construction of an Irrigation System for the 

Reuse of Morphou/Güzelyurt WWTP Treated Wastewaters. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1516978467303&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139451 

 

Supervision of the Works Contract for the construction of a system for the reuse 

of treated effluent water from Morphou/Güzelyurt wastewater treatment plant 

for irrigation. The water reuse infrastructure is to include: 

• Construction of a lined water lagoon; 

• Construction of a main distribution pipeline; and 

• Installation of a control system. 

 

DCI 

 

 

Paraguay - Asistencia técnica para el fortalecimiento del marco normativo, 

institucional y sanitario de la producción pecuaria sustentable y su 

diversificación. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1516977681483&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139378  

 

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=1516978267271&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139448
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1516978267271&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139448
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1516978267271&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139448
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1516978467303&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139451
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1516978467303&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139451
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1516978467303&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139451
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1516977681483&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139378
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1516977681483&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139378
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1516977681483&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139378
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La prestación tendrá a su cargo el apoyo el fortalecimiento del marco 

normativo e institucional para la producción pecuaria sustentable y su 

diversificación con líneas de acción que apunten a fortalecer capacidades 

institucionales del sector público, proporcionar al sector privado políticas 

sectoriales nacionales, legislación y servicios favorables para su desarrollo, 

incluyendo cuestiones de producción pecuaria sustentable en las políticas y 

legislación nacional. 

También, deberá contemplar el fortalecimiento del marco sanitario para los 

sectores pecuarios no tradicionales (leche bovina, aves y derivados, porcinos, 

ovinos, caprinos, acuicultura, apicultura) con líneas de acción que fortalezcan 

o amplien el alcance de la infraestructura nacional de calidad y sanidad a 

estos sectores pecuarios, incluyendo la capacidad de ejecución del control y 

la trazabilidad.  

 

 

IPA 

 

 

Kosovo - EU Support to the Kosovo Competition Authority and the State Aid 

Commission. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1516978190196&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139447 

 

The overall objective is to contribute towards ensuring a competitive 

environment in Kosovo and a higher level of discipline in state aids by 

increasing and strengthening the efficiency and effectiveness of administrative 

capacities in the fields of competition and state aid and ensuring the 

approximation of legislation in these fields with the EU legal framework.  

 

Montenegro - Supply of Equipment for Strengthening the Capacities for Air 

Quality Management in Montenegro. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1516978057900&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139441  

 

Procurement, delivery, installation (including necessary ancillary supplies, works 

and activities for installation and establishment of physical protection and 

supporting facilities, where applicable), commissioning, training and warranty 

for (i) equipment for upgrading 7 existing  and establishing 3 new (1 of them is 

an European Monitoring and Evaluation Programme (EMEP) station) automatic 

fixed measuring stations for the system for ambient air quality monitoring, and 

(ii) laboratory equipment (ion chromatograph (anions and cations) and 

Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (ICP MS)), and related 

consumables. 

 

 

Serbia - Refurbishment and improved safety conditions of Children 

playgrounds. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1516978127085&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139442  

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1516978190196&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139447
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1516978190196&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139447
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1516978190196&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139447
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1516978057900&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139441
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1516978057900&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139441
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1516978057900&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139441
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1516978127085&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139442
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1516978127085&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139442
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1516978127085&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139442
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The purpose of this contract is reconstruction of 25-28 children playgrounds in 

eleven cities which also includes procurement and installation of the 

equipment that complies with the safety standards. 

 

 

Serbia - Support to fight against trafficking in human beings. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1516978556319&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139438 

 

The subject of the contract shall be the supply, delivery, training and 

commissioning of the equipment for Police units to fight against human 

trafficking and equipping of special premises for interviewing victims in the 

three major police departments (Belgrade, Novi Sad and Niš).  

 

 

 

OZNÁMENÍ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH: 

 

 

 

 

EDF 

 

Ethiopia –  Procurement of vehicles and Motorcycles 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1516977203123&do=publi.welcome&searchtyp

e=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50  

 

 

The Ministry of Trade of the Federal Democratic Republic of Ethiopia intends to 

award a supply contract for lot 1 vehicles and lot 2 motorcycles in Addis 

Ababa with financial assistance from the European Development Fund. The 

tender dossier is available from tefapbids@gmail.com and will also be 

published on the EuropeAid website:  

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

services/index.cfm?do=publi.welcome].  

 

 

The deadline for submission of tenders is February 27, 2017. 

Possible additional information or clarifications/questions shall be published on 

the EuropeAid website:  

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

services/index.cfm?do=publi.welcome and by registering with the email: 

tefapbids@gmail.com. 

 

 

 

 

 

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1516978556319&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139438
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1516978556319&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139438
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1516978556319&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139438
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1516977203123&do=publi.welcome&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1516977203123&do=publi.welcome&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1516977203123&do=publi.welcome&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome
mailto:tefapbids@gmail.com
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Malawi – Supply and Delivery of Motor Cycles to Chilungamo Programme 

Beneficiary Institutions. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1516977499757&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139324  

 

This is a contract for supply and delivery of 43 Motor Cycles to Chilungamo 

Programme Beneficiary Institutions. 

 

Uganda -  Technical assistance to the coffee and cocoa value chains 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1516977431200&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139175 

 

By supporting the coffee and cocoa value chains exports to the European 

Union (EU) and regional markets, the project will complement the PARTNER 

STATE WINDOW for Uganda of the EU-East African Community (EAC) Market 

Access Upgrade (MARKUP) Programme, funded by the European Union 

through the EDF regional programme for Eastern Africa for a total amount of 

EUR 35 000 000.  

The MARKUP Programme aims at addressing both supply side and market 

access constraints of some key export-oriented sectors, with a particular focus 

on exports towards the EU market. It is structured around two intervention 

levels, the EAC-WINDOW and the PARTNER STATES WINDOW. The EAC-WINDOW 

will support EAC efforts to improve the regional trade and business enabling 

environment for the selected commodities. The PARTNER STATES WINDOW 

includes national interventions tailored to countries' specific needs and 

complementing the EAC-WINDOW. Interventions will prioritise the promotion of 

SMEs as drivers of the target value chains, but will also strive to ensure long 

term sustainability through capacity building at business support organisations 

and institutions' level. For the PARTNER STATE window of Uganda, the coffee 

and cocoa value chains have been selected for support under a budget of 

EUR 3 680 000 

 

IPA 

 

 

Serbia – EU in Serbia communication network. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1516977602714&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139106  

 

The overall objective of the contract is to provide technical assistance to the 

Delegation of the European Union in Serbia in its information, communication 

and media activities aimed at increasing public awareness and understanding 

of the European Union (EU), its values, functioning, institutions, policies, 

programmes and assistance to Serbia and their impact on Serbian citizens and 

businesses, as well as of Serbia's accession process. Under the guidance and 

supervision of the Contracting Authority, this contract will be the focal point for 

communication and information on the EU to the Serbian public. 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1516977499757&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139324
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1516977499757&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139324
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1516977499757&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139324
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1516977431200&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139175
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1516977431200&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139175
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1516977431200&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139175
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1516977602714&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139106
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1516977602714&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139106
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1516977602714&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139106
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The contract will include the following activities: 

1. Design, planning and implementation of communication, information and 

media strategies. This should entail the development of political messaging 

strategies, outreach strategies and visibility campaigns; 

2. Financial and administrative management of the EU Information Centre 

(EUIC) in Belgrade and of the EU Information Points (EUIPs) in Novi Sad and 

Nis; 

3. Support to and coordination of communication and visibility efforts of EU-

funded and EU-supported programmes and projects in Serbia; 

4. Outreach activities, public diplomacy and stakeholder engagement 

throughout Serbia, including through the financing and management or 

support of events, visits, debates, competition, press and media relations, 

capacity building of journalists, management of Team Europe network in 

Serbia and other networking activities and management of databases; 

5. Editing, production and dissemination of publications (printed and web-

based), information products, promotional material and audio-visual 

material on all media. This includes the production of the editorial content 

and the update and technical maintenance of the EU Delegation website 

(www.europa.rs) and EUIC/EUIP website (www.euinfo.rs) and the 

management of social media (Youtube, Facebook, Twitter, Instagram, 

etc.); 

6. Research and analysis to plan and conduct media and communication 

activities (including media analysis, media monitoring and public opinion 

analysis); 

7. Issue management, risk management and crisis communication.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Ministerstvo 

zahraničních 

věcí 
www.mzv.cz 

http://www.europa.rs/
http://www.euinfo.rs/
http://www.mzv.cz/

