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OP PIK – aktuálně otevřené výzvy  
Níže je uveden seznam vybraných vyhlášených výzev pro podnikatelské 

subjekty s otevřeným příjmem žádostí v rámci OP PIK. 

Program podpory Zaměření programu podpory 
Příjem 

žádostí 

Proof of Concept – 

Výzva II 

ověření aplikačního potenciálu nových 

výsledků výzkumu a vývoje před jejich 

možným uplatněním v praxi 

04.01.2019 - 

06.05.2019 

Marketing – Výzva IV 

individuální účasti MSP na zahraničních 

výstavách a veletrzích 

01.03.2019 - 

31.05.2019 

Inovační vouchery – 

Výzva IV 

nákup poradenských, expertních a 

podpůrných služeb v oblasti inovací od 

výzkumných organizací a certifikovaných 

zkušeben 

02.01.2019 - 

30.06.2020 

Technologie – Výzva IX 

pořízení nových strojů, technologických 

zařízení a vybavení 

11.03.2019 - 

13.06.2019 

Nízkouhlíkové 

technologie – Výzva IV 

zavádění nových technologií v oblasti 

nakládání energií a druhotných surovin 

03.12.2018 - 

31.05.2019 

Technologie – Výzva VIII 

(pro začínající podniky) 

pořízení nových strojů, technologických 

zařízení a vybavení 

28.01.2019 - 

28.05.2019 

Smart grids II – výzva V a 

Výzva VI  

výstavba, posílení, modernizace a 

rekonstrukce vedení přenosové soustavy a 

transformoven (v souladu s konceptem 

chytrých sítí) 

08.10.2018 - 

30.09.2019 

Obnovitelné zdroje 

energie – Výzva IV 

výroba a distribuce energie pocházející z 

obnovitelných zdrojů 

03.08.2018 - 

29.03.2019 

Úspory energie – 

Energeticky efektivní 

budovy – Výzva II  

snížení energetické náročnosti 

podnikatelského sektoru 

16.07.2018 - 

15.01.2020 

Úspory energie – Výzva 

IV 

snížení energetické náročnosti 

podnikatelského sektoru 

02.07.2018 - 

29.04.2019 

ICT a sdílené služby – 

Výzva IV  
budování a modernizace datových center 

31.08.2018 - 

31.05.2019 

ICT a sdílené služby – 

Výzva IV  
zřizování a provoz center sdílených služeb 

28.08.2018 - 

28.05.2019 

Školicí střediska – 

Výzva III 

výstavba a rekonstrukce školicích center, 

pořízení vybavení školicích prostor 

15.08.2018 - 

30.05.2019 

Nemovitosti – Výzva III 

modernizace výrobních provozů, rekonstrukce 

stávající zastaralé podnikatelské infrastruktury 

22.10.2018 - 

22.05.2019 

Úspory energie v SZT – 

Výzva III 

soustavy zásobování teplem, systémy 

kombinované výroby elektřiny a tepla 

11.06.2018 - 

31.03.2019 

https://www.agentura-api.org/programy-podpory/proof-of-concept/proof-of-concept-vyzva-ii/
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/proof-of-concept/proof-of-concept-vyzva-ii/
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/marketing/marketing-vyzva-iv/
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/inovacni-vouchery/inovacni-vouchery-vyzva-iv/
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/inovacni-vouchery/inovacni-vouchery-vyzva-iv/
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/technologie/technologie-vyzva-ix/
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/nizkouhlikove-technologie/
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/nizkouhlikove-technologie/
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/technologie/technologie-vyzva-viii-pro-zacinajici-podniky/
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/technologie/technologie-vyzva-viii-pro-zacinajici-podniky/
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/smart-grids-ii/
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/smart-grids-ii/
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/obnovitelne-zdroje-energie/obnovitelne-zdroje-energie-vyzva-iv/
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/obnovitelne-zdroje-energie/obnovitelne-zdroje-energie-vyzva-iv/
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/uspory-energie/uspory-energie-energeticky-efektivni-budovy-vyzva-ii/
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/uspory-energie/uspory-energie-energeticky-efektivni-budovy-vyzva-ii/
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/uspory-energie/uspory-energie-energeticky-efektivni-budovy-vyzva-ii/
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/uspory-energie/uspory-energie-vyzva-iv/
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/uspory-energie/uspory-energie-vyzva-iv/
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/skolici-strediska/skolici-strediska-vyzva-iii/
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/skolici-strediska/skolici-strediska-vyzva-iii/
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/nemovitosti/nemovitosti-vyzva-iii/
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/uspory-energie-v-szt/uspory-energie-v-szt-vyzva-iii/
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/uspory-energie-v-szt/uspory-energie-v-szt-vyzva-iii/
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AKUMULACE ENERGIE 
 

Plánujete investice do zavádění nízkouhlíkových technologií v oblasti 

s nakládáním energií? Pokud plánujete zrealizovat podnikatelský záměr 

s cílem dosažení nízké spotřeby energie, je zde pro Vás ideální výzva 

Akumulace energie v rámci programu Nízkouhlíkové technologie. 

 

Cílem současné výzvy je podpora zavádění inovativních technologií v oblasti 

nakládání s energií a zvýšení využití efektivnějších a spolehlivějších 

nízkouhlíkových technologií, které se zatím v ČR běžně neuplatňují. Způsobilé 

jsou investiční náklady na pořízení technologie v rámci akumulace energie, 

zejména stroje a zařízení, inženýrské sítě, činnosti a stavby nezbytně nutné pro 

instalaci pořizovaných technologií. 

 

Mezi způsobilé výdaje patří: 

• dlouhodobý hmotný majetek; 

• dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému 

provozování dlouhodobého hmotného majetku). 

 

Příjemcem může být podnikající fyzická či právnická osoba splňující definici 

malého, středního podniku či velkého podniku. Žadatelem mohou být i 

podniky vlastněné až z 100 % veřejným sektorem.  

 

Velký podnik může získat dotaci až ve výši 60 % ze způsobilých výdajů, střední 

podnik může získat dotaci až 70 % a malý podnik až 75 % ze způsobilých 

výdajů. Podpora je poskytována v režimu de minimis podle Nařízení Komise 

(EU) č. 1407/2013. 

 

Výše dotace se musí pohybovat v rozmezí 50 tis. Kč a maximálně do výše dle 

pravidel veřejné podpory de minimis. Projekt musí být realizován na území ČR 

mimo hlavní město Prahu. Každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn 

předložit maximálně 10 projektů. Nejzazším termínem pro ukončení projektu je 

31. 5. 2021. 

 

Příjem žádostí probíhá od 3. 12. 2018 do 31. 5. 2019. Výzva má průběžné 

hodnocení a schvalování projektů. Alokace výzvy činí 100 mil. Kč. Řídicí orgán 

může zastavit příjem žádostí o podporu při dosažení dvojnásobku požadované 

dotace v přijatých žádostech o podporu. 

 

Více informací o programu naleznete na stránkách API. 

https://www.agentura-api.org/2019/01/23/seznamte-se-s-vyzvou-iv-akumulace-energie-z-programu-nizkouhlikove-technologie/
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ELEKTROMOBILITA 
 

Pokud plánujete v blízké době investovat do rozšíření Vašeho podnikového 

vozového parku, a zároveň máte na mysli udržitelnost životního prostředí, 

současná výzva v rámci programu Nízkouhlíkové technologie - Elektromobilita 

je přímo pro Vás.  

 

Cílem této výzvy je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti 

české ekonomiky prostřednictvím zavádění inovativních technologií v oblasti 

elektromobility. Podporovanou aktivitou je: 

• Pořízení elektromobilu v kategorii: 

- L6e a Lze (čtyřkolky); 

- M1 (osobní); 

- M2 a M3 do 7,5t (minibus); 

- N1 a N2 do 12t (nákladní). 

• Pořízení neveřejných (rychlo)nabíjecích stanic s možností doplnění 

o baterii pro elektromobily v rámci podnikatelského areálu pro vlastní 

spotřebu (po dobu udržitelnosti projektu stanice nemůže být využívána 

zákazníky příjemce). 

 

Příjemcem může být podnikající fyzická či právnická osoba splňující definici 

malého, středního podniku či velkého podniku. Velký podnik může získat 

dotaci až ve výši 55 % ze způsobilých výdajů, střední podnik může získat dotaci 

až 65 % ze způsobilých výdajů a malý podnik až 75 %.  

 

Výpočet výše způsobilých výdajů (ZV) se však liší dle jednotlivých kategorií 

elektromobilů: 

- L6e a L7e = výše ZV je 30 % z celkové ceny elektromobilu; 

- M1, N1, N2 a M2, M3 = výše ZV je 45 % z celkové ceny 

elektromobilu. 

 

Výše dotace se musí pohybovat v rozmezí 50 tis. Kč – 10 mil. Kč. Projekt musí 

být realizován na území ČR mimo hlavní město Prahu. Každý žadatel (1 IČ) je 

v této Výzvě oprávněn předložit maximálně 10 projektů. Nejzazším termínem 

pro ukončení projektu je 30. 11. 2020. 

 

Příjem žádostí probíhá od 3. 12. 2018 do 31. 5. 2019. Výzva má průběžné 

hodnocení a schvalování projekt. Alokace výzvy činí 200 mil. Kč. Řídicí orgán 

může zastavit příjem žádostí o podporu při dosažení dvojnásobku požadované 

dotace v přijatých žádostech o podporu. 

 

 

Více informací o programu naleznete na stránkách API. 

https://www.agentura-api.org/2019/01/21/seznamte-se-s-vyzvou-iv-elektromobilita-z-programu-nizkouhlikove-technologie/
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ÚČAST NA ZAHRANIČNÍCH 

VELETRZÍCH 
 

Jste malým či středním podnikem a jezdíte propagovat svou firmu 

na zahraniční výstavy či veletrhy? Pokud ano, v prosinci 2018 byla vyhlášena 

nová, v pořadí čtvrtá výzva, programu Marketing. Dle současných informací 

by mělo jít o poslední výzvu v tomto programovacím období. 

 

Je možné získat 50% dotaci na účast žadatele na zahraničních veletrzích 

(tj. i na Slovensku). Výše dotace musí činit minimálně 200 tis. Kč a je možné 

získat maximálně 4 mil. Kč. 

 

Mezi způsobilé výdaje patří: 

• Účast podnikatelů na veletrzích a výstavách v zahraničí – účastnické 

poplatky; pronájem, zřízení a provoz stánku (max. 10 účastí v rámci 

projektu, max. 1 000 000 Kč na 1 veletrh); 

• Doprava vč. balného a manipulace – vystavovaných exponátů, stánku 

a jeho vybavení (max. 300 000 Kč na 1 veletrh); 

• Marketingové propagační materiály –  tvorba propagačních materiálů 

v cizích jazycích pro účely účasti na konkrétním veletrhu, a to letáky, 

prospekty, brožury, katalogy, produktové listy, CD/DVD/flashdisk 

prezentace (max. 150 000 Kč na projekt), inzeráty v tisku ve formě 

pozvánky na veletrh (max. 250 000 Kč na projekt), včetně grafických 

návrhů, překladů do cizích jazyků, tisku (max. 100 000 Kč na 1 veletrh). 

 

Není možné podpořit účast na konferencích, seminářích, sympóziích či jiných 

akcích, jejichž hlavním účelem není výstavní či veletržní funkce. Výjimkou jsou 

akce mající i veletržní či výstavní charakter a tento typ akcí je pro dané 

odvětví typické.  

 

Nutností je místo realizace projektu na území ČR vyjma území hl. m. Prahy. Sídlo 

společnosti však může být v Praze. Nejzazším termínem pro ukončení projektu 

je 31. 12. 2022. Průběžný příjem žádostí poběží od začátku března do konce 

května 2019. 

 

Více informací o programu naleznete na stránkách API. 

 

 

https://www.agentura-api.org/programy-podpory/marketing/marketing-vyzva-iv/
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SLUŽBY VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ 
 

Jste malým a středním podnikem a využíváte poradenské a expertní služby 

od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo certifikovaných zkušeben pro 

své inovační aktivity? V případě, že ano, neváhejte využít program Inovační 

vouchery, u kterého běží nová výzva. 

 

Současná čtvrtá výzva Inovačních voucherů již běží od začátku ledna 2019 

a příjem žádostí bude probíhat až do 30. června 2020.  

 

V rámci tohoto dotačního programu můžete získat dotaci 75 % z vynaložených 

nákladů na poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací. Jedná 

se zejména o měření, diagnostiku, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, 

ověřování, certifikace výrobku, výpočty, návrhy nových systémů, 

technologických postupů, unikátních konstrukčních řešení, modelování, vývoj 

softwaru, hardwaru, materiálu, zařízení, prvků systému, prototypu, funkčního 

vzorku v souvislosti s vývojem nebo zaváděním nového produktu (výrobku, 

služby nebo procesu), optimalizace procesů, vlastností výrobků, služeb, metod, 

parametrů apod. 

 

Pokud se projekt zaměřuje na posílení aktivit MSP v efektivnějším nakládání 

s vodou s cílem reagovat na rizika spojená s projevy sucha, je nově míra 

podpory až 85 % z vynaložených podporovaných nákladů. 

 

Výzva nepodporuje aktivity, jako je marketing, design, analýzy trhu, audity, 

školení, stáže, právní služby, poradenství v oblasti financí a dotací, sociální 

inovace, nákup majetku apod. 

 

Minimální dotace pro jeden projekt činí 50 000 Kč, maximální dotace pro 

jeden projekt pak 299 999 Kč. V rámci jedné výzvy může žadatel předložit až 

3 projekty, avšak každý projekt musí tvořit samostatný celek a projekty na sebe 

nemohou navazovat. 

 

Projekt musí být realizován na území ČR mimo hl. města Prahy, avšak stačí mít 

sídlo či registrovanou provozovnu mimo Prahu. 

 

 

Přesné znění této výzvy naleznete na stránkách API. 

https://www.agentura-api.org/programy-podpory/inovacni-vouchery/inovacni-vouchery-vyzva-iv/
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OP PIK – STATISTIKA PODANÝCH 

PROJEKTŮ 
 

Jelikož koncem roku 2018 a začátkem roku 2019 dobíhaly či v současnosti 

ještě běží některé oblíbené výzvy pro malé a střední podniky, představujeme 

Vám finální či průběžné statistiky ohledně podaných žádostí ve vztahu 

k alokaci dané výzvy. 

 

Tabulka níže shrnuje jak uzavřené, tak v současnosti běžící výzvy. Z těchto 

výsledků lze vidět, že největší zájem byl o programy Aplikace a Nemovitosti. 

V obou případech byla překročena alokace výzvy. Výzva Aplikace byla 

kolová, tzn. že v současnosti jsou podané žádosti hodnocené a budou vybrány 

projekty do výše alokace dle získaného bodového hodnocení. Výzva 

Nemovitoste jde průběžná výzvu, tzn. že jsou vybírány projekty do výše 

alokace, které splní základní podmínky programu, a to na základě času 

podání žádosti.  

 

Naopak zatím není využita štědrá alokace výzvy programu Úspory energie. Ta 

běží do konce dubna tohoto roku a bude na ni navazovat výzva nová. 

 

Program a číslo výzvy Alokace výzvy 

Podané žádosti 

Požadovaná 

dotace 
Počet 

Uzavřené výzvy 

Potenciál V 1 300 000 000 Kč 1 495 429 544 Kč 116 

Inovace - patenty VI 50 000 000 Kč 10 838 145 Kč 23 

Inovační vouchery III 100 000 000 Kč 75 773 133 Kč 336 

Aplikace VI 1 600 000 000 Kč 4 393 326 628 Kč 291 

Běžící výzvy 

Inovační vouchery IV 145 000 000 Kč 2 951 311 Kč 10 

Nízkouhlíkové technologie – 

Elektromobilita IV 200 000 000 Kč 135 571 011 Kč 39 

Nízkouhlíkové technologie – 

Druhotné suroviny IV 500 000 000 Kč 241 942 350 Kč 3 

Nízkouhlíkové technologie – 

Akumulace energie IV 100 000 000 Kč 5 701 185 Kč 1 

Nízkouhlíkové technologie – Úprava 

bioplynu na biometan a jeho 

vtláčení do sítě IV 100 000 000 Kč 0 Kč 0 

Úspory energie IV 6 000 000 000 Kč 890 559 746 Kč 219 

ICT a sdílené služby – aktivita 

Budování a modernizace datových 

center IV 500 000 000 Kč 146 851 031 Kč 8 

ICT a sdílené služby – aktivita 

Zřizování a provoz center sdílených 

služeb IV 1 500 000 000 Kč 1 642 644 960 Kč 21 

Nemovitosti III 1 400 000 000 Kč 2 284 495 723 Kč 157 

 

Kompletní statistiku čerpání OP PIK můžete nalézt na stránkách API. 

https://www.agentura-api.org/op-pik-obecne/statistiky/
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ FIREM 
 

Jste podnikatelským subjektem, podnikáte v odpadovém hospodářství 

a nestihli jste podat žádost do právě končící 104. Výzvy Operačního programu 

Životní prostředí určené na podporu nakládání s odpady? Pokud ano, MŽP 

vyhlásí v srpnu 2019 novou navazující výzvu č. 126.  

 

Je možné získat až 85% dotaci na: 

- výstavbu a modernizaci zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů; 

- výstavbu a modernizaci zařízení na energetické využití odpadů a související 

infrastruktury; 

- výstavbu a modernizaci zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady. 

 

Výše způsobilých přímých realizačních výdajů musí činit minimálně 500 tis. Kč 

a alokace výzvy je stanovena na 500 mil. Kč. 

 

Mezi podporované projekty a způsobilé výdaje patří: 

• výstavba a modernizace (s navýšením kapacity) sběrných dvorů; 

• systémy pro separaci/oddělený sběr s navýšením kapacity KO; 

• výstavba a modernizace třídicích a dotřiďovacích linek pro separaci 

KO; 

• výstavba a modernizace zařízení technologií pro odvodnění 

čistírenských kalů pro malé ČOV (do 2000 EO); 

• výstavba a modernizace zařízení na úpravu odpadů; 

• výstavba a modernizace bioplynových stanic; 

• výstavba a modernizace zařízení na energetické využití ostatních 

odpadů nevhodných k materiálovému využití; 

• výstavba a modernizace zařízení na tepelné zpracování odpadních 

kalů z ČOV; 

• výroba paliv a ostatních odpadů; 

• nakládání s nebezpečnými odpady vč. zdravotnických odpadů 

v zařízení; 

• stavební práce; 

• projektová příprava (PD, analýza produkce odpadu, žádost o dotaci, 

TDI, BOZP, energetický posudek apod.); 

• manažerské řízení přípravy a realizace projektu; 

• povinná publicita. 

 

Nelze podpořit nákup traktorů, traktorbagrů nebo malotraktorů. 

 

Místo realizace projektu může být na celém území ČR vč. hl. m. Prahy. Žádosti 

o podporu bude možné podávat v období 2. 9. 2019 – 3. 2. 2020. 

 

Více informací lze najít na stránkách programu OPŽP. 

https://www.opzp.cz/vyzvy/126-vyzva
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POŘÍZENÍ PŘEPRAVNÍCH JEDNOTEK 

KOMBINOVANÉ DOPRAVY 
 

Pokud podnikáte v oblasti přepravy zboží, je pro Vás určen zcela nový 

program, který připravilo Ministerstvo dopravy. Je zaměřený na pořízení 

přepravních jednotek umožňující větší využití multimodální dopravy.  

 

V rámci tohoto dotačního programu můžete získat dotaci 30 %  na pořízení 

následující typů přepravních jednotek:  

• intermodálních návěsů; 

• výměnných nástaveb; 

• vnitrozemských kontejnerů (nikoliv však námořních kontejnerů ISO); 

• speciálních přepravních jednotek, včetně nových technologií, pro 

kontinentální kombinovanou dopravu.   

 

Žadatelé podpory jsou primárně silniční dopravci a zasilatelé. Jednotlivé 

přepravní jednotky musí být pořízeny do 31. 12. 2021, přičemž maximální výše 

celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 50 mil. Kč.  Minimální počet 

přeprav v rámci kontinentální kombinované dopravy vztažený na jednu 

podporovanou přepravní jednotku musí být 48 za jeden kalendářní rok.  

 

Jednotlivé projektové žádosti budou přijímány v termínu od 28. února 2019 do 

15. května 2019.  

 

 

Přesné znění této výzvy naleznete na stránkách www.opd.cz 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.efacz.com/ 

člen AMSP ČR 

http://www.opd.cz/
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OP ZAMĚSTNANOST - PODPORA 

DĚTSKÝCH SKUPIN PRO PODNIKY  

A VEŘEJNOST V ČR MIMO  

HL. M. PRAHU - VÝZVA Č. 101 OPZ  

v hl.m. Praha -  výzva č. 103 OPZ  

 

Popis podporovaných aktivit  

Výzva podporuje provoz dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb.,  

o poskytování služby péče o děti v dětské skupině za účelem zapojení rodičů 

do pracovního procesu. Služba péče o dítě v dětské skupině je poskytována 

mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a je zaměřena na zajištění potřeb 

dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte. 

 

Cílem výzvy je vytvoření možnosti kontinuálního financování pro zařízení péče 

o děti, dosud financované z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ). 

Podmínky výzvy i dostupná alokace jsou nastaveny s předpokladem, že 

stávající dětské skupiny především maximálně využijí dosud získané veřejné 

prostředky (tedy řádné realizují a dle schválených harmonogramů dokončí 

stávající projekty v rámci již vyhlášených výzev OPZ) a teprve následně  

v případě zájmu o další provoz kontinuálně požádají o financování dalšího 

provozu dle podmínek této výzvy. Cílem této výzvy není podpořit financování 

neregistrovaných zařízení, ale zajistit kontinuální provoz registrovaných 

dětských skupin, a to v dlouhodobějším horizontu a dle individuálních 

časových potřeb jednotlivých zařízení. 

 

Žadatel je oprávněn se v rámci jedné žádosti ucházet o podporu pouze jedné 

dětské skupiny. 

 

 

Kdo může žádat o dotaci 

 Zařízení, které v minulosti získalo podporu z OPZ, projekt dle stanovených 

podmínek úspěšně dokončí, čímž se pro potřeby této výzvy rozumí dodržení 

plného plánovaného rozsahu realizace projektu. Cílem výzvy není další 

financování provozu zařízení, kterým se v minulosti nepodařilo svým 

závazkům dostát. Konkrétně tedy musí platit, že provozovatel zařízení před 

předložením projektu v této výzvě předčasně neukončil předchozí projekt 

nebo nestáhl žádost o podporu před vydáním právního aktu týkající se 

financování tohoto konkrétního zařízení. 

 

 Žadatel v jedné žádosti o podporu podané v této výzvě navazuje právě na 

jeden projekt z výzev č. 05_15_035, 05_15_036, 03_16_132, 03_17_073  

a 03_17_074, přičemž návazností se rozumí provoz dětské skupiny pod 

stejným subjektem. Návaznost dvou nebo více projektů podaných v této 

výzvě na jeden stejný projekt z výzev č. 05_15_035, 05_15_036, 03_16_132, 

03_17_073 a 03_17_074 je vyloučena. 
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 Provozovatel zařízení, které v minulosti získalo podporu z OPZ, nepodá 

žádost o podporu v rámci této výzvy dříve než 4 měsíce před ukončením 

projektu v rámci výzev č. 05_15_035, 05_15_036, 03_16_132, 03_17_073  

a 03_17_074 OPZ. Cílem tohoto opatření je především zajištění plynulé  

a v čase rozložené administrace projektových žádostí lépe odpovídající 

individuálním potřebám jednotlivých zařízení. 

 

Kdo může žádat o dotaci 

 školy a školská zařízení  

 vysoké školy 

 kraje a organizace zřizované kraji   

 obce a organizace zřizované obcemi 

 nestátní neziskové organizace  

 profesní a podnikatelská sdružení 

 poradenské a vzdělávací instituce 

 státní podnik  

 obchodní korporace, OSVČ  

 aj.  

 

Cílová skupina 

 rodiče s dětmi mladšími 15 let, včetně osob, které mají děti mladší 15 let 

svěřeny ve své péči (např. pěstouni). 

 

Režimy podpory služby péče o dítě 

 dětská skupina pro veřejnost  

 podniková dětská skupina   

   

Místo realizace 

 ČR bez hl. m. Prahy (výzva č. 101 OPZ) 

 Hl. m. Praha (výzva č. 103 OPZ)  

 

Délka realizace 

 min. 12 a maximálně 36 měsíců  

    

Výše celkových způsobilých výdajů  

 minimální výše: 547 500 Kč 

 maximální výše: 8 619 480 mil. Kč  

 

Míra a výše podpory 

 dle kategorie žadatele: 0 – 15 %  

 

Kdy mohu podávat žádost 

 datum zahájení přijmu žádostí o podporu: 04.02.2019 

 datum ukončení přijmu žádostí o podporu: 30.06.2021  

 

Do kdy mohu projekt realizovat 

 nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 30.06.2022 
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OP ZAMĚSTNANOST - SOUTĚŽNÍ 

PROJEKTY NA PODPORU ROVNOSTI 

ŽEN A MUŽŮ V ČR MIMO HL.M. 

PRAHU - VÝZVA Č. 81 OPZ  

 

Popis podporovaných aktivit  

Výzva podporuje opatření vedoucích k odstranění projevů genderové (příp. 

vícečetné) diskriminace na trhu práce, včetně platové diskriminace, a dále 

podpora opatření snižujících horizontální a vertikální segregaci trhu práce 

podle pohlaví a rozdíly v odměňování žen a mužů. Charakteristika 

podporovaných aktivit je uvedena v Příloze č. 1 této výzvy. 

  

 

Podmínka pro podání žádosti  

Podmínkou pro podání žádosti o podporu v této výzvě je realizace alespoň  

3 aktivit na podporu rovnosti žen a mužů v letech 2016-2019. Tyto aktivity mohl 

realizovat žadatel nebo partner uvedený v žádosti. Popis realizovaných aktivit 

ve formě čestného prohlášení žadatele nebo partnera musí být přiložen  

k žádosti o podporu v rámci této výzvy. 

 

Kdo může žádat o dotaci 

 školy a školská zařízení  

 vysoké školy 

 kraje a organizace zřizované kraji   

 obce a organizace zřizované obcemi 

 nestátní neziskové organizace  

 profesní a podnikatelská sdružení 

 poradenské a vzdělávací instituce 

 státní podnik  

 obchodní korporace  

 aj.  

 

Cílová skupina 

 Cílové skupiny jednotlivců: 

- neaktivní osoby 

- osoby pečující o jiné závislé osoby 

- rodiče s malými dětmi 

- zaměstnanci 

- ženy ohrožené na trhu práce 

 

 

 Cílové skupiny organizací: 

- vzdělávací a poradenské instituce 

- zaměstnavatelé 

- orgány veřejné správy 
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Místo realizace 

 ČR bez hl. m. Prahy 

 

Délka realizace 

 max. 30 měsíců     

 

Výše celkových způsobilých výdajů  

 minimální výše: 2 000 000 Kč 

 maximální výše: 10 000 000 mil. Kč  

 

Forma financování  

 dle kategorie žadatele: ex-Ante / ex-Post 

 

Míra a výše podpory 

 dle kategorie žadatele: 0 – 15 %  

 

Kdy mohu podávat žádost 

 datum zahájení přijmu žádostí o podporu: 01.02.2019 

 datum ukončení přijmu žádostí o podporu: 29.03.2019  

 

Do kdy mohu projekt realizovat 

 nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 30.06.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.centrumandragogiky.cz 

člen AMSP ČR 
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SEZNAM PROJEKTŮ 

FINANCOVANÝCH Z FONDŮ  

VNĚJŠÍ SPOLUPRÁCE EU 
 

 

PŘEDBĚŽNÁ OZNÁMENÍ: 

 

 

 

EDF 

 

Ghana -  Support to the Regulatory Authority of Ghana GH3.01/18 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1549445713567&do=publi.detPUB&searchtype=QS

&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=140066   

 

The overall objective of the project is to provide support to the regulatory 

authority of Ghana to build the necessary capacity in view of the project to build 

its first nuclear power plant. 

 

 IPA 

 

Bosna and Herzegovina -  Establishment of video surveillance system at the 

international border crossings in Bosnia and Herzegovina 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1549445713567&do=publi.detPUB&searchtype=QS

&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=140079 

 

Bosnia and Herzegovina is bordering with three countries: Republic of Croatia, 

Republic of Serbia and Montenegro. Bosnia and Herzegovina's Border Police 

execute its works at 83 border crossings. Video surveillance system makes integral 

part of general and special security measures applied at border crossings. 

 

The goal of this project is construction and implementation of modern video 

surveillance system at international border crossings in Bosnia and Herzegovina. 

There is a need for optimization of existing systems and construction of new video 

surveillance systems on border crossings, whereat is necessary to ensure remote 

access, monitoring and administration from local, regional and central level. 

 

 

 

Cyprus -  Supply of Emergency Response Equipment for Prevention of Water 

Pollution. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1548943801282&do=publi.detPUB&searchtype=QS

&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=140088 

 

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
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=1549445713567&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=140066
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1549445713567&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=140066
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1549445713567&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=140066
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1549445713567&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=140079
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1549445713567&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=140079
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1549445713567&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=140079
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1548943801282&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=140088
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1548943801282&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=140088
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1548943801282&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=140088
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The purposes of this contract is to supply of equipment for the enhanced 

control, containment and collection of water pollutant materials in the event of 

emergency situations such as oil spillages, thus limiting the negative 

environmental impacts. 

In particular, the action will include provision of emergency response equipment 

for containing oil spills (solid and inflatable boom barriers, sorbent boom), 

specialised barges equipped with sufficient on-board tank capacity, and 

specialised staff training. 

 

 

Serbia -   Tube wall system for flood protection 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1549445713567&do=publi.detPUB&searchtype=QS

&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=140074 

 

Purchasing 2500 m Tube wall system for flood protection with user training – Tube 

barrier for emergency flood protection (with an ability for creating 1-5 separate 

barriers with lengths from 100 m to 2.500 m, able to retain min. 100 cm of flood 

water; with the necessary tools for setting up a barrier length of 1000 meters within 

5 hours), with user training for 45 persons in two day exercises. 

 

 

Turkey -  Technical Assistance for the Capacity Building of KGM for the Road 

Infrastructure Safety Management in Turkey. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1548943801282&do=publi.detPUB&searchtype=QS

&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=140089 

 

To harmonize Turkish legislation with Directive 2008/96/EC and enhancing the 

administrative capacity at the General Directorate of Highways (KGM) to 

implement road infrastructure safety management. 

The services to be provided will include, but not necessarily be limited to: 

• Preparation of the required legislation, guidelines and other relevant 

documents. 

• Revision of design manuals of KGM and preparation of handbooks. 

• Preparation training programmes and provide trainings 

 

 

Turkey -  Strengthening Institutional Capacity of Ministry of Transport and 

Infrastructure on the Transport of Perishable Foodstuffs 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1549445713567&do=publi.detPUB&searchtype=QS

&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=140067  

 

The purpose of the contract is harmonization of Turkish legislation with the EU 

Acquis in the field of ATP (Agreement on the International Carriage of Perishable 

Foodstuffs and on the Special Equipment to be used for such Carriage), 

implementation of the harmonized practice of ATP contracting parties, and also 

progressive development of the institutional and administrative capacity. 

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1549445713567&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=140074
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1549445713567&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=140074
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1549445713567&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=140074
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1548943801282&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=140089
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1548943801282&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=140089
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1548943801282&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=140089
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1549445713567&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=140067
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1549445713567&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=140067
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1549445713567&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=140067


 

 

16 

 

 

 

The services to be provided will include, but not necessarily be limited to: 

• Legislation alignment with ATP and European best practices 

• Strengthening road-side inspection systém 

Trainings, study visits and workshops to identified inspection bodies and their staff 

 

Turkey -  Technical Assistance for the Composite Material and Technical Textile 

Prototype Production and Application Center Project 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1549445713567&do=publi.detPUB&searchtype=QS

&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=140069 

 

The aim of this contract is to enhance capabilities of SMEs in Bursa on prototyping, 

design and modelling operating in the composite materials and technical textile 

sectors. The contract is composed of two pillars: Strengthening the Centre’s 

Design, Modelling and Prototyping Capabilities, and Cluster Formation for 

Composite Materials and Technical Textile Sectors in Bursa. 

 

 

Turkey -  Technical Assistance for the From Design to Production: Digital 

Transformation of Apparel Sector in Turkey Project 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1549445713567&do=publi.detPUB&searchtype=QS

&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=140070 

 

The purpose of this contract is to improve the international and national 

competitiveness of apparel and textile sector SMEs in Turkey through the provision 

of services for digital transformation, adaptation to international applications and 

proposition of environmentally friendly solutions. The contract is composed of 

three pillars: Development of a Roadmap for the Textile and Apparel Sector and 

Capacity Building of IHKIB, Provision of Training and Consultancy Services,  and 

Provision of New Test and Analysis Services. 

 

 

Turkey -  Technical Assistance for “Strengthening Training and Research Capacity 

of the Centre for Labour and Social Training and Research (ÇASGEM). 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1549445713567&do=publi.detPUB&searchtype=QS

&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=140073  

 

The purpose of the contract is to strengthen institutional capacities of the 

ÇASGEM, relevant stakeholders, social partners and NGOs through adapting 

training modules in occupational rehabilitation; delivering trainings for trainers; 

designing virtual training scenarios, carrying out awareness raising activities; 

conducting researches; organizing study visits, workshops and seminars in the field 

of occupational health and safety, especially in construction, mining, chemical 

and metal sectors. 

 

 

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1549445713567&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=140069
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1549445713567&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=140069
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1549445713567&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=140069
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1549445713567&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=140070
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1549445713567&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=140070
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1549445713567&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=140070
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1549445713567&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=140073
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1549445713567&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=140073
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1549445713567&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=140073
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Turkey -  Enhancement of Institutional and Administrative Capacity of Directorate 

of Transport, Maritime Affairs and Communications Research Centre 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1549445713567&do=publi.detPUB&searchtype=QS

&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=140068 

 

To enhance institutional and administrative capacity of Directorate of Transport, 

Maritime Affairs and Communications Research Centre (DoTMC Research 

Centre) aiming to promote research development and innovation in Transport 

sector and to ensure continuous supply of quality project proposals for an 

effective, timely and regular development of Transport Sector. 

The services to be provided will include, but not necessarily be limited to: 

• Preparation of bylaws/necessary legislative documents/guidelines, internal 

procedures/process regarding regulatory functions of DoTMC Research Centre. 

• Training and capacity building 

• Publicity and visibility activities 

 

 

Turkey -  Construction of Bismil wastewater treatment plant and wastewater 

collesction project. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1548943801282&do=publi.detPUB&searchtype=QS

&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=140090 

 

The Works Contract shall consist of two Works Sections and as such they shall 

include the following: 

 

Works Section 1: Construction of Bismil Wastewater Treatment Plant:  

The main works to be carried out are as follows: 

- Design and build of approximately 12,500 m3/d average flow rate capacity 

wastewater treatment plant with activated sludge process for nitrogen and 

phosphorus removal. Sludge stabilization shall be accomplished within the 

activated sludge tanks. 

- Demolishing of the existing treatment plant units 

- Design and build of approximately 100 m, 1000 mm diameter reinforced 

concrete collector   

- Testing and commissioning 

- Training of the municipality staff on the operation of the WWTP 

- 12 months supervision of operation after Taking Over (Defects Notification 

Period) 

Works Section 2: Construction of Wastewater Collection:  

The works contract mainly comprises such wastewater collection works under 

Works Section 2: 

- Construction of approximately 25 km of wastewater collectors, approximately 

500 manholes and 470 parcels manholes 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1549445713567&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=140068
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1549445713567&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=140068
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1549445713567&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=140068
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1548943801282&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=140090
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1548943801282&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=140090
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1548943801282&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=140090
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- Testing and commissioning 

- 12 months supervision of operation after Taking Over (Defects Notification 

Period) 

Works Contract will be implemented under FIDIC Conditions of Contract for Plant 

and Design-Build (Yellow Book, 1999 edition). 

 

 

 

 

OZNÁMENÍ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH: 

 

 

IPA 

 

Hungary –  Construction of bicycle road and bicycle traffic facility in Ásotthalom 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1548943801282&do=publi.detPUB&searchtype=QS

&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=140114 

 

Description of the contract: 

Construction a 6,9 km bicycle path, which directly connects the official border 

crossing station of Ásotthalom to Backi Vinogradi according to below: 

• Construction of the bicycle road along Council Road No 55126 between 0+000 

(Council Road 5511 9+307 km sections) – (the official border crossing station). 

• Construction of the bicycle traffic facility along Council Road No 5511 between 

(9+307.00 - 14+926.73 km) sections. 

Building permits of this cycle path is already provided (number: 

CS/UT/31/38/2016). 

 

 

Serbia -  EU for Serbia – Support for Safer Products - Strengthening Capacities of 

National Quality Infrastructure and Market Surveillance Authorities. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1548943801282&do=publi.detPUB&searchtype=QS

&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139819 

 

The purpose of this contract is to provide targeted support to further 

strengthening of the Serbian Quality Infrastructure System through capacities 

building of line ministries and other stakeholders (Conformity Assessment Bodies) 

and aligning with relevant EU legislation, as well as law enforcement. The Action 

will enable a high level of protection of consumers when products fulfilling safety 

standards are placed to the market. It aims also at awareness raising addressing 

consumers and industry (economic operators). Legal harmonization in a number 

of areas as well as defining strategic documents in the field of quality 

infrastructure will further improve readiness of Serbian industrial sector to fulfil 

required technical standards. Strengthening Capacities of National Quality 

Infrastructure (line ministries responsible for a number of areas of harmonization, as 

well as standardization, metrology and accreditation) and Market Surveillance 

Authorities through seminars, workshops, "train the trainers" programme needs to 

be done by this project. Wide scope of awareness raising activities is to be 

designed and implemented to target final consumers as well as economic 

operators in the selected products' areas, thus allowing higher uptake and 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1548943801282&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=140114
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1548943801282&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=140114
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1548943801282&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=140114
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1548943801282&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139819
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1548943801282&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139819
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1548943801282&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139819
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enforcement of the introduced legislative changes in the field of free 

movement of goods. 

 

 

Turkey -  Technical Assistance for the “Open Innovation Autonomous Vehicle 

Development and Testing Platform. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1548943801282&do=publi.detPUB&searchtype=QS

&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139950 

The purposes of this contract are as follows: 

To create an industry-university-SME innovation and collaboration ecosystem by 

increasing the functionality of the Innovative Autonomous and Communicating 

Vehicle Technology Development and Clustering Center. 

Technical Assistance Component of the Operation consists of 4 sub-components 

as to facilitate the achievement of results. Formation of the sustainable 

organization structure, Formation of open innovation collaborative, autonomous 

software development system conforming to automotive standards, Formation of 

autonomous vehicle software/hardware simulation and testing system, Formation 

of training and mentoring center for autonomous vehicle software development. 

 

 

Ministerstvo 

zahraničních 

věcí 
www.mzv.cz 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1548943801282&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139950
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1548943801282&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139950
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1548943801282&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139950
http://www.mzv.cz/

