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Vyhlášení 2. veřejné soutěže 

programu ÉTA 
 

Technologická agentura ČR (TA ČR) bude dne 9. 5. 2018 vyhlašovat  

2. veřejnou soutěž programu na podporu aplikovaného společenskovědního  

a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA. 

 

Program má za cíl podpořit zapojení společenských a humanitních věd do 

projektů zaměřených na aplikovaný výzkum, experimentální vývoj, které jsou 

přínosné pro udržení a zvyšování kvality života člověka v reakci na dynamické 

společenské, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny. 

V rámci programu budou podpořeny projekty, které jsou zaměřeny na jeden 

nebo více níže uvedených aspektů: 

• využívají přínosů multidisciplinárních přístupů, 

• propojují výzkum technického a netechnického charakteru, 

• vytěžují potenciál výstupů základního výzkumu k aplikacím. 

 

V rámci 2. veřejné soutěže jsou připraveny změny některých parametrů oproti 

1. veřejné soutěži: 

• Oproti 1. soutěži může být aplikačním garantem pouze v případě, že 

bude i uchazečem projektu. Důvodem je minimalizace rizik 

nedovolené veřejné podpory. 

• Návrhy projektů budou nově přiřazovány i podle kategorií FORD (Fields 

or Research and Development), které jsou součástí Frascati manuálu. 

Důvodem je nejen jejich využití v rámci nové metodiky hodnocení 

2017+, ale i jejich podrobnější členění oproti kategoriím CEP. 

• Maximální míra podpory za projekt bude 80 % celkových uznaných 

nákladů a nebude dále navyšována. 

 

Dále je třeba vzít na vědomí, že nebudou přijaty návrhy projektů, jejichž 

uchazeči: 

• nezveřejní účetní závěrku ve veřejném rejstříku a tím nedodrží povinnost 

dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických  

a fyzických osob a zákona č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví, je-li mu 

tato povinnost uvedenými předpisy stanovena, 

• splňují definici podniku v obtížích uvedenou v čl. 1 odst.  

4 písm. a) a c) a v čl. 2, odst. 18) Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze 

dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy 

prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem. 

 

Detailní informace budou známy po vyhlášení veřejné soutěže na 

stránkách TA ČR. 

http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=799796
https://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-eta.html
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Blíží se vyhlášení IV. Výzvy – Úspory 

energie 
 

Plánujete využívat odpadní energie ve výrobních procesech nebo zavést či 

modernizovat systém měření a regulace? Uvažujete o modernizaci či 

rekonstrukci rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických 

hospodářstvích průmyslových areálech? Potom je právě pro Vás určena 

v pořadí již IV. výzva programu Úspory energie. 

 

Na červen tohoto roku je naplánována již IV. Výzva programu Úspory energie, 

která by měla být otevřena až do konce roku 2018. Přesné datum otevření  

a ukončení výzvy bude upřesněno. Podmínky této výzvy budou obsahovat 

vesměs stejné, případně pro žadatele příznivější parametry.  

 

Dotace se bude pohybovat od 500 tis. Kč až po 400 mil. Kč a současně do 

výše 15 mil. EUR. Míra podpory bude rozdělena podle velikosti podniku od 30 % 

pro velký podnik, přes 40 % pro střední podniky až po 50 % dotaci pro malé 

podniky. Maximální absolutní výše dotace na Energetický posudek činí 350 tis. 

Kč a zároveň podíl nákladů na zpracování energetického posudku nesmí být 

vyšší než 2% celkových způsobilých výdajů. 

 

Podporovanými aktivitami budou i v této výzvě:  

• Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla  

v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za 

účelem zvýšení účinnosti 

• zavádění a modernizace systémů měření a regulace např. opatření 

hardware a sítě včetně příslušného softwaru související se zavedením 

systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001 

• modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro 

vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti 

• modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů  

• realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov  

v podnikatelském sektoru  

• využití odpadní energie ve výrobních procesech 

• snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti 

výrobních a technologických procesů, mimo opatření na zdrojích na 

výrobu energie pro distribuci, nikoliv vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení 

její účinnosti 

• instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku instalace kogenerační 

jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu pro 

vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky 

• instalace akumulace elektrické energie nebo z KVET 

 

Detailní informace k výzvě budou známy po jejím vyhlášení na stránkách API. 

https://agentura-api.org/programy-podpory/uspory-energie/uspory-energie-vyzva-iii/
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Bude vyhlášena Výzva V. – Inovace 

(inovační projekt) 
 

Jste podnikem, který přichází s novými nápady a uvádí do výroby a následně 

na trh inovované výrobky, technologie nebo služby? Uvažujete o zlepšení 

organizačních nebo marketingových firemních procesů? Pokud ano, právě 

pro Vás je určena V. výzva programu Inovace – Inovační projekt. 

 

Otevření v pořadí již V. Výzvy v programu Inovace (inovační projekt) je 

naplánováno na červen tohoto roku, ještě ten samý měsíc by měl být 

zpřístupněn příjem žádostí a výzva by podle oficiálních informací měla být 

otevřena až do října tohoto roku. 

 

Dotace na projekt budou poskytovány od minimální hranice 1. mil Kč až do 

výše 50 mil. Kč s mírou podpory, lišící se podle velikosti podniku od 25 % do 45 

%. Celková alokovaná částka pro tuto výzvu činí 1 mld. Kč. Konkrétně lze 

v rámci této výzvy získat podporu na aktivity: 

• zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb 

(produktová inovace) 

• zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní 

inovace) 

• zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím 

zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující 

procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení výzkumných 

a vývojových (VaV) aktivit, inovací a výroby (organizační inovace) 

• zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny  

v designu produktu nebo balení nebo zavedení nových prodejních 

kanálů (marketingová inovace) 

 

A mezi výdaje, na které lze žádat o dotaci patří: 

• projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti 

• stavby 

• technologie 

• software a data 

• práva k užívání duševního vlastnictví 

• certifikace produktů 

• marketingová inovace 

 

Další informace k této výzvě budou k dispozici po vyhlášení výzvy na webu 

API. 

https://agentura-api.org/programy-podpory/inovace/
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Plánována výzva VI. v programu 

Aplikace 
 

Jste podnikatelským subjektem či organizací pro výzkum a šíření znalostí  

a máte v plánu realizovat průmyslový výzkum a experimentální vývoj? Jestliže 

ano, potom je program Aplikace určen právě pro Vás. 

 

V červnu dojde k otevření VI. výzvy v programu Aplikace s účinnou i bez 

účinné spolupráce a výzva by měla být žadatelům o dotaci otevřena až do 

konce září 2018. Celková alokovaná částka pro tuto výzvu bude dohromady 

činit 1 mld. Kč. Mezi způsobilé žadatele pro tuto výzvu spadají podnikatelské 

subjekty a organizace pro výzkum a šíření znalostí. Dotace na projekty budou 

poskytovány ve výši od 1 mil. Kč až do maximální výše 50 mil. Kč, podíl aktivit 

podnikatelských subjektů na celkových aktivitách projektu (způsobilých 

výdajích) musí být minimálně 50% a maximální míra podpory za celý projekt je 

omezena na 70 %. 

 

Podporu lze podle podmínek programu získat na realizaci průmyslového 

výzkumu a experimentálního vývoje, kde lze jako podporované aktivity 

zahrnout: 

• osobní náklady: mzdy a pojistné výzkumných pracovníků, techniků  

a ostatního podpůrného personálu v rozsahu nezbytném pro účely 

projektu 

• náklady na nástroje, přístroje a vybavení 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 

 

Projekty musí být na základě pravidel programu realizovány na území ČR mimo 

hl. město Prahu, rovněž se musí shodovat s Národní výzkumnou a inovační 

strategií pro inteligentní specializaci ČR a každý žadatel může předložit pouze 

jeden projekt, pokud je velká firma a maximálně 2 projekty pokud spadá do 

MSP (tato podmínka se nevztahuje na výzkumné organizace vystupující v roli 

partnera projektu). 

 

Více informací bude k dispozici na webu API po zveřejnění výzvy zde. 

https://agentura-api.org/programy-podpory/aplikace/
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Připravuje se IV. výzva v programu 

Partnerství znalostního transferu 
 

V průběhu května by mělo dojít k vyhlášení IV. výzvy z programu Partnerství 

znalostního transferu. Výzva by měla být přístupná pro registraci žádostí  

o dotaci až do konce září tohoto roku s celkovou alokací 200 mil. Kč. 

 

Oprávněnými žadateli o dotaci z programu Partnerství znalostního transferu 

jsou malé a střední podniky společně s výzkumnými organizacemi. V rámci této 

výzvy by podmínky měly korespondovat s minulou výzvou a výše dotace by se 

tak měla pohybovat mezi 0,5 mil. až 5 mil. Kč. Maximální míra dotace bude pro 

všechny typy žadatelů 70 % ze způsobilých výdajů projektu s podmínkou, že 

podnik dále musí Znalostní organizaci poskytnout finanční příspěvek 30 %  

z jejích ZV. 

 

Mezi způsobilé aktivity programu Partnerství znalostního transferu se řadí: 

• vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro 

výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících 

technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup; znalostní 

transfer je realizován za účasti absolventa magisterského či 

doktorského studia přímo v provozovně podniku za dohledu vybraného 

expertního pracoviště 

• projekt musí být zaměřen na minimálně jednu z následujících aktivit  

a musí mít strategický význam pro další rozvoj podniku: zlepšení 

výrobních procesů, vývoj/inovace nových produktů a služeb nebo 

inovace procesu při vývoji a zavádění nových produktů a služeb, 

zlepšení podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace 

 

Konkrétní výdaje, které mohou být v rámci programu podpořeny, jsou: 

• pro MSP: hardware a sítě, stroje a zařízení, software a data, mzdy  

a pojistné, cestovné, materiál 

• pro Znalostní organizaci: mzdy a pojistné, cestovné, semináře, 

workshopy, služby expertů, přístup k informacím, databázím 

Znalostní organizace může dále uplatnit nepřímé výdaje paušální sazbou ve 

výši až 15 % rozpočtové položky Mzdy a pojistné. 

 

Dále musí být projekt realizován na území ČR mimo Prahu, musí být dodržena 

shoda s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci 

České republiky a veškerý zisk z transferu znalostí prováděného organizací pro 

výzkum a šíření znalostí musí být znovu investován do primární činnosti této 

organizace. 

 

Konkrétní podmínky výzvy budou známy po jejím vyhlášení na stránkách 

Agentury pro podnikání a inovace zde. 

 

 
www.granty-dotace.cz 

člen AMSP ČR    
 

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

z fondů vnější spolupráce EU 
 

 
PŘEDBĚŽNÁ OZNÁMENÍ: 

 

EDF 

 

Ethiopia - Technical Assistance to Support the Health of Ethiopian Animals for 

Rural Development (HEARD) Project. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1523284828373&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139583  

 

 

The service is sought to provide direct technical support to the five grants 

beneficiaries under the HEARD project (Federal Ministry of Livestock and 

Fisheries (MoLF), International Livestock Research Institute (ILRI) and the 

Ethiopian Veterinarian Association (EVA), and to the three regional states 

(Amhara, Somali and Oromia) Bureaus of Livestock and Fisheries. The HEARD 

project aim to  increase income generation from livestock and livestock 

products in livestock producing communities through increased and safer 

livestock products and livestock productivity with informed and strategic 

animal health interventions, strengthening quality of veterinary services delivery 

optimized and creating sustainable enabling environment for quality public 

and private veterinary services to better serve the animal health. The three 

expected results of the HEARD project are: 1) The quality of public and private 

veterinary services strengthened and delivery optimized; 2) Technical 

competences and incentives for veterinary service providers improved; and 3) 

Capacity built for food safety of primary products of animal origin and for 

control of zoonotic diseases.  The TA under close supervision of the MoLF will 

assist the planning and implementation process as well as facilitating 

coordination of the project actions under the five grants; including an advisory 

role in project procurement procedures as well as monitoring and reporting of 

project implementation progresses. 

 

 

ENI 

 

Ukraine - Supply of Software and IT equipment to build-up a Statistics Web-

Portal for the State Statistics Service of Ukraine. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1523284828373&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139600 

 

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. 

 

 

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=1523284828373&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139583
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1523284828373&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139583
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1523284828373&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139583
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1523284828373&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139600
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1523284828373&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139600
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1523284828373&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139600
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IPA 

 

All countries -  Supply and installation of automatic traffic counting equipment. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1523284828373&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139587 

The purpose of the contract is supply and installation of automatic traffic 

counters in order to establish a system of continuous automatic traffic counting 

at the appropriate locations on state roads (1783km) in Montenegro. The data 

collected by traffic counting will serve as the basis for planning of the 

reconstruction and maintenance of the existing road network. 

Bosna and Herzegovina – Information and Communication activities in Bosnia 

and Herzegovina for 2019-2020. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1523284816935&do=publi.welcome&searchtyp

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

The objective of the contract is to increase the general understanding of the 

EU, its policies and programmes among the citizens of Bosnia and Herzegovina 

as well as to increase knowledge of the Country's accession process and its 

implications among different target groups. This might entail the management 

of EU Info Centre, EU Info Points and EU Info Corners. 

 

Bosna and Herzegovina - Design and Studies for Motorway on SEETO Route 2a: 

Banja Luka Bypass. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1523284828373&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139580  

The assignment considers a number of activities, including but not necessarily 

limited to: optimization of the alignment recommended in the preliminary 

phase of design, update of traffic study, preparation of preliminary and main 

design including required surveys, environment impact assessment, feasibility 

study, road safety audit, and tender dossier for works for approximately 17 km 

long stretch of a full profile motorway referred to as 'Banja Luka bypass', City of 

Banja Luka, Republika Srpska, Bosnia and Herzegovina. The ultimate objective 

is to enable tendering of works in line with the applicable legislative and 

regulatory framework. 

 

Turkey - Technical Assistance for Achieving the Harmony with EU regarding the 

Implementation of the NIS Directive. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1523284828373&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139594 

The objective of the project is to contribute to alignment of Turkey’s regulatory 

framework regarding network and information security with the Network and 

Information Security (NIS) Directive (Directive (EU) 2016/1148). 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1523284828373&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139587
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1523284828373&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139587
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1523284828373&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139587
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1523284816935&do=publi.welcome&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1523284816935&do=publi.welcome&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1523284816935&do=publi.welcome&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1523284828373&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139580
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1523284828373&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139580
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1523284828373&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139580
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1523284828373&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139594
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1523284828373&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139594
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1523284828373&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139594
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To this end, the Contractor will provide capacity building services to the 

Information and Communication Technologies Authority and relevant 

stakeholders’ staff via organization of workshops, trainings and study visits on 

NIS Directive and its implementation. The Contractor is also expected to 

prepare gap analysis report assessing main pillars and requirements of the NIS 

Directive, analysing current Turkish legislation and practice regarding network 

and information security with a view to identify gaps between the national 

policy and legislation and the directive’s requirements involving concrete 

legislation proposals and best practice examples for national strategy on 

network and information security from EU member states. 

 

Turkey - Technical Assistance to Conduct Chemical Safety Assessments under 

the scope of REACH Regulation. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1523284828373&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139595  

The objective of the contract is to implement EU REACH Regulation effectively 

by strengthening the existing capacity of institutions on Chemical Safety 

Assessments and improve the chemicals management under the scope of EU-

REACH Regulation. 

 

Turkey - Determination of Industrial Emissions Strategy of Turkey in Accordance 

with Integrated Pollution Prevention and Control (DIES). 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1523284828373&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139596 

 

To increase the technical and institutional capacity of the competent 

authorities for effective implementation of IPPC approach in Turkey in line with 

the EU Industrial Emissions Directive. Technical Assistance will be given to 

develop technical capacity and substructure for the implementation of IPPC 

approach and to develop institutional capacity and increase awareness. 

 

 

Turkey - Technical Assistance for “Improving Occupational Health and Safety 

Especially in Mining Sector. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1523284816935&do=publi.welcome&searchtyp

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

 

The aim of the contract is to promote occupational health and safety (OHS) 

by conducting activities such as health surveillance for employees and 

trainings for employers, employees, engineers, OHS professionals, students and 

experts of Directorate General OHS in the MoLSS. In the scope of project, 

cartoons, public advertisement, digital application, promotional materials, 

technical guidelines and assessment reports for current situation analysis will be 

prepared. Also meetings, workshops and photo competition will be organized. 

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1523284828373&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139595
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1523284828373&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139595
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1523284828373&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139595
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1523284828373&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139596
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1523284828373&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139596
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1523284828373&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139596
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1523284816935&do=publi.welcome&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1523284816935&do=publi.welcome&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1523284816935&do=publi.welcome&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50
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Turkey - Addressing of Invasive Alien Species threats in terrestrial areas and 

inland waters in Turkey (in line with the EU Regulation 1143/2014) 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1523284828373&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139606   

 

The project will aim to get Invasive Alien Species (IAS) under control in 

terrestrial areas and inland waters in Turkey, in line with the EU Regulation 

1143/2014.  Technical Assistance will be given to support the analysis and 

improvement of legal structure; to improve the management capacities of 

competent authorities for the control of IAS at interest by developing 

strategies, action plans, management plans; to improve the existing database 

and for raising public awareness on IASs. Furthermore, pilot implementations for 

the control of IAS at interest at selected sites are foreseen. 

 

 

Partnership Instrument 

 

 

OZNÁMENÍ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH: 

 

DCI 

 

Guatemala - Apoyo a las Instituciones Nacionales responsables de las 

Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1523284828373&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139422  

 

El propósito de esta contratación consiste en el reforzamiento de las 

instituciones responsables de las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF), en 

los programas de mitigación de riesgos, a través de la regulación y 

verificación (vigilancia y control), con el fin de asegurar la eficiencia y 

eficacia de dichos programas. 

 

Para el efecto deberá realizarse apoyo técnico, estudios, capacitaciones e 

intercambios de experiencias, a través de: 

 

1) La elaboración de instrumentos del sistema de MSF para la implementación 

de normas internacionales de gestión para las inspecciones y certificación 

de productos, así como de laboratorios. 

2) La conceptualización, desarrollo y puesta en marcha de sistemas 

informáticos para el manejo de bases de datos y seguimiento de la gestión 

de MSF. 

3) Aumento de las competencias técnicas del personal de las instituciones 

involucradas (inspectores y laboratorios) para la correcta aplicación de las 

MSF. 

4) La elaboración de guías y reglamentos para la mejora de los programas de 

vigilancia zoo y fitosanitarios y certificación de productos. 

  

 

 

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1523284828373&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139606
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1523284828373&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139606
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1523284828373&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139606
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1523284828373&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139422
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1523284828373&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139422
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1523284828373&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139422
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Guatemala - Apoyo al fortalecimiento de las capacidades del MINECO, en el 

acceso al mercado de las MIPYMES y Cooperativas 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1523284828373&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139424  

 

Fortalecimiento institucional del MINECO, sus direcciones y unidades que 

apoyan la regulación de negocios, la facilitación de comercio y el acceso a 

mercados, cuyo eje transversal es la competitividad. Para el efecto deberá 

realizarse:  

1. Elaboración de instrumentos para la gestión del MINECO mediante: el 

desarrollo de una estrategia para el acceso a financiamiento de MIPYMES 

y cooperativas; el diseño de la estructura y el sistema de gestión 

operacional de la Agencia de Comercio e Inversión; el diseño de un 

programa de internacionalización e integración de la cadena de valor del 

Aguacate y el fortalecimiento de la institucionalidad de la administración 

de la red de los Centros de Apoyo a las MIPYMES (PROMIPYMES). 

2. Desarrollo y/o mejora del software de las plataformas informáticas y sus 

módulos para la Ventanilla Única de la MIPYME, la Agencia de Comercio e 

Inversión y el Registro Mercantil para lograr una mejor gestión, 

estandarización y descentralización de servicios y el acceso a información 

de usuarios.  

3. Desarrollo de programas de formación sobre servicios de desarrollo 

empresarial y financieros para MIPYMES y cooperativas y la integración de 

procesos y servicios de internacionalización. 

4. Coordinación de la logística para intercambios de experiencias a 

instituciones internacionales homólogas, la invitación de expertos 

internacionales y la asistencia a foros internacionales.  

5. Realización de estudios sectoriales para la identificación del potencial de 

inversión extranjera y/o de exportación.  

6. Elaboración de guías y programas de formación en promoción comercial, 

inteligencia de mercados e inversión. 

 

INCS 

 

Ukraine -  Specification of waste forms to allow safe treatment, storage and 

disposal of problematic radioactive wastes held at Ukrainian nuclear energy 

facilities (U4.01/14A). 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1523284828373&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139485  

 

Intermediate-level waste streams currently stored at the Ukrainian Nuclear 

Energy Facilities include radioactive wastes such as sludge’s, resins and salt-

cake (sometimes known as fusion cake). At the present time these wastes are 

held in their raw state for lack of a defined processing route. The project will 

examine the characteristics of these waste streams and propose appropriate 

waste processing methods so that these waste streams may be transformed 

into packages that will be suitable for passive storage and eventual disposal. 

Furthermore the project should develop a Technical and Economic Analysis  

 

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1523284828373&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139424
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1523284828373&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139424
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1523284828373&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139424
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1523284828373&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139485
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1523284828373&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139485
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1523284828373&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139485
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(TEA) for the selection of technologies for processing, safety related 

documentation, and technical specifications for equipment/systems required 

for implementation of optimised processing technologies for three selected 

problematic RAW streams into the forms acceptable for long-term storage and 

disposal. 

 

 

IPA 

 

FYROM - Implementation of Common Market Organisation policy measures in 

the fruits and vegetables sub-sector. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1523284816935&do=publi.welcome&searchtyp

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

 

The project is to contribute to strengthen the capacity of public institutions in 

designing implementing and monitoring evidence-based CMO policies; to 

promote and enhance implementation of minimum quality and marketing 

standards of fresh fruit and vegetables and strengthen the position of 

smallholder farmers in the fruits and vegetables supply chain.  

The Contractor will provide services in preparation of value chain assessments 

in agriculture sub-sectors. 

The contractor will support the Ministry of Agriculture, Forestry and Water 

Economy (MAFWE) to develop plan of actions for gradual alignment to the EU 

CMO rules and requirements that describes necessary legal, adaptations of 

institutional mandates and development of administrative capacities. 

The Contractor will also provide capacity building through trainings for officials 

from MAFWE and Agency for financial support in agriculture and rural 

development (Paying Agency) and other relevant institutions and stakeholders 

for better understanding of EU CMO rules and their application in the national 

context.  

The contractor will also improve the institutional capacity related to the 

implementation of marketing standards for fruit and vegetable markets in line 

with EU requirements through assistance of the State Agriculture Inspectorate 

and intensive regional trainings of fruit and vegetable producers. 

 

 

Kosovo - Framework Contract for the Supply of Drinking Water No. 7 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1523284828373&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139622 

 

a) The subject of the framework contract is to settle the terms governing the 

supply and      delivery of Drinking Water by the Contractor (see Annex II 

and III of the Tender Dossier for the relevant description of the items and the 

yearly estimated quantities of items that MAY be purchased during the 

duration of the framework contract) at EULEX Kosovo, Pristina, DAP2. 

 

b) The framework contract shall be concluded for a period of 1 year (one 

year) with effect on the date on which it enters into force, (although the 

Framework contract may be terminated at short notice. See article 36 of 

the special conditions of the draft contract). 

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1523284816935&do=publi.welcome&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1523284816935&do=publi.welcome&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1523284816935&do=publi.welcome&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1523284828373&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139622
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1523284828373&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139622
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1523284828373&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139622
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c) The signature of the framework contract imposes no obligation on the 

Contracting Authority to purchase any of the quantities estimated in Annex 

II and III of the “tender dossier”. Deliveries shall only take place following the 

issuance by the contracting authority of “purchase orders”, specifying the 

list of items intended to be supplied with their respective quantities.  

 

d) Deliveries shall take place within five (5) calendar days after the receipt by 

the contractor of a “purchase order” and the Incoterm applicable shall be 

DAP (delivery at place). The deliveries and the place of acceptance of 

deliveries shall be in Pristina; Central Warehouse at Support Compound and 

locations in Pristina area, Mission HQ Farmed, EULEX Center Pristina City 

(ECPC) and EULEX Center Mitrovica. The accurate addresses will be 

provided at the same time of the issuance of each purchase order. 

 

 

Montenegro - Supply of Rabies vaccine baits and its aerial distribution for 

autumn 2018 to spring 2020 vaccination campaigns. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1523284828373&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139500 

 

The subject of the contract shall be the supply, delivery (including interim 

storage), unloading and aerial distribution of the following supplies: 

Rabies Vaccine Bait: Vaccine for oral immunisation of red foxes (Vulpes 

vulpes) to prevent infection by the rabies virus. Vaccine will be enclosed in 

a matrix which is edible by and appealing to the target species and which 

is designed to be distributed by low altitude aerial drops. 

Quantities:  1,100,000 units. 

Vaccination campaigns shall be conducted in autumn 2018, spring 2019, 

autumn 2019 and spring 2020. 

  

Turkey - Technical Assistance for Enhancing Coordination and Promotion of 

the COSME Programme and Capacity Building for SME Support Infrastructure. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1523284828373&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139097  

 

The main objective of this contract is increasing the intermediary organisations 

and SMEs’ knowledge on COSME (Competitiveness of Enterprises and Small 

and Medium-sized Enterprises) and to enhance the coordination capacity in 

the country for effective participation in the programme and the Small 

Business Act (SBA) framework. 

The contract has three main activities, which are as follows: 

1- Development of institutional capacity of KOSGEB (Small and Medium 

Enterprises Development Organisation in Turkey) in coordinating COSME 

including sub-activities such as trainings, study visits, surveys and impact 

analysis, preparation of reports and designing monitoring system; 

 

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1523284828373&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139500
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1523284828373&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139500
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1523284828373&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139500
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1523284828373&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139097
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1523284828373&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139097
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1523284828373&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139097
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2- Supporting Current and Potential COSME Beneficiaries including sub-

activities such as trainings, workshops, project writing, coaching and 

networking; 

3- Publicity of COSME including sub-activities such as visibility events, 

preparation of promotional materials and designing online tools. 

 

Turkey - Supply of Equipment for Increasing the Organizational Capacity of the 

Women and Children Sections (WCS) of the Gendarmerie General Command. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1523284828373&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139355  

 

The contract aims to enhance the capacity of women and children sections 

(WCS) of the Gendarmerie General Command to improve the effectiveness 

and efficiency in preventing and fighting violence, including domestic 

violence, against women and children by means of supply, delivery, 

installation (except for Lot 5), commissioning, testing, inspection, training 

(except for Lot 2 and Lot 5) and warranty services of the related equipment. 

Number and titles of lots 

Lot 1: Vehicles 

Lot 2: Furniture 

Lot 3: Security Systems 

Lot 4: Electrical and Electronic Equipment 

Lot 5: Ballistic Vest 

 

 

Turkey - Supply of Equipment for Improvement of Gas Network Infrastructure. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1523284828373&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139333  

 

The overall objective of the project is to improve Turkey’s interconnectivity 

and integration with European gas market. Specifically, it is aimed to 

improve the functioning of the gas market in line with EU requirements and 

to extend and strengthen operational performance and data flow of the 

Turkish Gas transmission system. The subject of the contract is supply, 

delivery, installation, commissioning, testing, inspection, training and 

warranty service of the relevant equipment.  

 

Turkey -  Technical Assistance for Implementation of Stock Assessments in 

Fisheries Activities 

 

The purpose of this contract is to enhance institutional capacity of Ministry of 

Food, Agriculture and Livestock and increase stakeholder awareness in the 

field of fisheries stock assessment and ecosystem monitoring for the gradual 

alignment of the EU legislation in the areas of fisheries policies. Within the 

scope of the contract, mainly following services shall be provided by the 

contractor: 

• Production of technical documents (gap analysis report of the available 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1523284828373&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139355
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1523284828373&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139355
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1523284828373&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139355
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1523284828373&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139333
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1523284828373&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139333
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1523284828373&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139333
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data collection system, strategy paper on ecosystem approach, 

indicative national work plan, protocols and methodology regarding data 

relay systems etc.), 

• Development of fisheries data collection and processing software, 

• Organization of study visits to EU member states, 

• Implementation of pilot studies (practical applications) in order to test 

data collection system, 

• Organization and implementation of trainings on data collection in 

fisheries, statistics, ecological models, stock assessment etc., 

• Conducting awareness raising activities. 

 

 

Ostatní 

 

Cyprus - Construction of facilities for the Animal By-Products Disposal System 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1523284828373&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137926  

 

Design and construction of: (i) seven collection points for temporary storage of 

dead animals from farms and animal by-products from slaughterhouses, in 

seven "veterinary districts" in the northern part of Cyprus (Kyrenia/Girne, 

Famagusta/Magusa, Leonarisso/Ziyamet, Trikomo/Iskele, Lefkoniko/Geçitkale, 

Morphou/Guzelyurt, Vatili/Vadili); (ii) one Collection, Transport and Storage 

Centre with an Incineration plant and Collection point in Nicosia "veterinary 

district"; and (iii) renovation of one room in the "veterinary department" to 

operate as a Call Centre. Much of the work consists of laying of ground slabs 

and design and construction of small industrial buildings and offices.  

The Conditions of Contract will be FIDIC "Conditions of Contract for Plant 

Design-Build 1999" ("Yellow Book") with amendments. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstvo 

zahraničních 

věcí 
www.mzv.cz 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1523284828373&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137926
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1523284828373&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137926
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1523284828373&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137926
http://www.mzv.cz/
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Programy Expanze a Úspory 

energie se otevírají pro další 

podnikatele 

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) a Ministerstvo průmyslu  

a obchodu (MPO) se dohodly na rozšíření programů Expanze a Úspory 

energie. Prostřednictvím programu Expanze mohou podnikatelé od 1. května 

2018 výhodně financovat nejen nákup strojů, zařízení a technologií, ale také 

pořízení a rekonstrukci nemovitostí. Zároveň ve všech regionech ČR (vyjma 

hlavního města Prahy) budou moci získat finanční příspěvek na úhradu úroků  

u komerčního úvěru, jež je nedílnou součástí tohoto zvýhodněného 

financování. Z programu Úspory energie pak budou moci podnikatelé získat 

bezúročný úvěr už od 800 tisíc korun na své projekty, které povedou 

minimálně k 10% úspoře energie. 

Program EXPANZE, který byl spuštěn 1. června 2017, nabízí malým a středním 

podnikatelům z mimopražských regionů bezúročné investiční úvěry až do výše 

45 % způsobilých výdajů v rozmezí 1 – 45 mil. Kč. Tyto zvýhodněné úvěry mají 

sedmiletou splatnost s možností odkladu splátek jistiny až na 3,5 roku a nejsou 

zatíženy žádnými dalšími poplatky. Získání úvěru je podmíněno 

spolufinancováním projektu komerčním úvěrem v alespoň minimální výši 20 % 

způsobilých výdajů. 

 

„Úvěr z tohoto programu mohou podnikatelé využít na nákup strojů, zařízení, 

technologií a zároveň nově i na výstavbu, rekonstrukci či pořízení staveb  

a zastavěných pozemků,“ uvádí Tomáš Hüner, ministr průmyslu a obchodu. 

Doposud mohli podnikatelé prostřednictvím tohoto programu financovat 

nemovitosti pouze v případě, že tvořily max. 40 % celkové výše způsobilých 

výdajů projektu. „Poptávka ze strany malých a středních podniků po 

zvýhodněném financování nemovitostí v plné výši byla vysoká, proto jsme se 

po domluvě s MPO rozhodli program rozšířit,“ doplňuje Jiří Jirásek, předseda 

představenstva a generální ředitel ČMZRB. 

 

Vedle nulové úrokové sazby, žádných poplatků a možnosti odložené 

splatnosti, je pro podnikatele ještě připraven finanční příspěvek na úhradu 

úrokové sazby u komerčního úvěru. Ten doposud mohly využívat pouze 

podniky realizující svůj projekt v některém ze zvýhodněných regionů (tj. 

v okresech s nadprůměrnou mírou nezaměstnanosti – např. severní Morava, 

severní Čechy, ale také města jako Kladno, Kutná Hora, Příbram, Tábor, 

Hodonín). „Od 1. května mohou tento příspěvek využívat všichni podnikatelé, 

a to ve všech regionech. Příspěvek může dosahovat až půl milionu korun, 

respektive jednoho milionu korun v regionech s vyšší nezaměstnaností,“ 

přibližuje Jiří Jirásek.  

ČMZRB aktuálně eviduje žádosti o bezúročný investiční úvěr z programu 

Expanze již ve výši necelé 1,1 miliardy korun. Celkově jde o 129 projektů, jejichž 

hodnota převyšuje hranici 2,3 miliardy korun. Program Expanze je určen malým 

a středním podnikatelů z oborů, jako je např. zpracovatelský průmysl, 

stavebnictví, cestovní ruch, maloobchod, velkoobchod, doprava, zdravotní  

 

https://www.cmzrb.cz/produkty-a-sluzby/expanze
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a sociální péče a další služby. V rámci Operačního programu Podnikání  

a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) je na něj vyčleněno celkově  

8,8 mld. korun a podpořeno by jím mělo být do konce roku 2023 až 900 

podnikatelských projektů.  

Program Úspory energie zase nabízí podnikatelům bez rozdílu velikosti 

bezúročné úvěry k financování jejich energeticky úsporných projektů, jako je 

například zateplení budovy určené k podnikání, výměna osvětlení, kotlů, 

regulace energie, využití odpadního tepla či obnovitelných zdrojů energie 

v podnikatelské činnosti apod. Úvěry jsou poskytovány až do výše 70 % 

způsobilých výdajů, nově v rozmezí 800 tisíc – 30 milionů korun (dříve 1 – 75 mil. 

Kč) a rovněž nejsou zatížené žádnými dalšími poplatky. „Snížením této hranice 

reagujeme na poptávku ze strany klientů, kteří tak budou moci prostřednictvím 

tohoto programu financovat menší projekty typu výměny osvětlení v jejich 

výrobních halách a podnicích,“ vysvětluje Jiří Jirásek.  

Tyto bezúročné úvěry mají desetiletou splatnost s možností odkladu splátek 

jistiny až na 4 roky. Získání zvýhodněného úvěru ČMZRB je podmíněno 

současným čerpáním komerčního úvěru u některé ze spolupracujících 

finančních institucí, a to v minimální výši 20 % způsobilých výdajů projektu. 

Vedle této formy podpory mohou podnikatelé získat také subvenci úrokové 

sazby u komerčního úvěru, a to až do výše 1,5 mil. Kč, a finanční příspěvek na 

pořízení energetického posudku, a to až do výše 250 tisíc Kč.  

Získání tohoto zvýhodněného úvěru je podmíněno realizací podnikatelského 

projektu, který přinese minimálně 10% úsporu energie, přičemž tato podmínka 

nově znamená výrazné zjednodušení při zpracování žádosti o poskytnutí úvěru.  

Program Úspory energie je určen pro podnikatele bez rozdílu velikosti, kteří 

realizují svůj projekt mimo region hlavního města Prahy, a z oborů jako je např. 

zpracovatelský průmysl, cestovní ruch, vodohospodářství, energetika, 

stavebnictví, služby aj. Program běží v rámci Operačního programu pro 

konkurenceschopnost (OP PIK) od 19. září 2017, a poběží až do konce 

programovacího období, tj. do roku 2020, resp. 2023.  

*** 

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., je rozvojovou bankou  

České republiky. V souladu se záměry hospodářské politiky vlády České 

republiky a regionů napomáhá rozvoji malého a středního podnikání, 

infrastruktury a dalších sektorů ekonomiky vyžadujících veřejnou podporu. 

Jejím jediným akcionářem je Česká republika zastoupená Ministerstvem 

průmyslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem pro místní rozvoj. S 

využitím prostředků státního rozpočtu, rozpočtu krajů a evropských fondů 

banka poskytuje podpory malým a středním podnikatelům formou záruk  

a zvýhodněných úvěrů a zvýhodněné úvěry pro rozvoj technické infrastruktury 

obcí. Banka byla založena v roce 1992 

 

 

  

          

                         

 

www.cmzrb.cz 

člen AMSP ČR 

 

https://www.cmzrb.cz/produkty-a-sluzby/uspory-energie
http://www.cmzrb.cz/

