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Nová výzva v Potenciálu vyhlášena 
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo mimořádnou výzvu v dotačním 

programu Potenciál. Příjem žádostí bude probíhat od 15. září do 31. října 2016. 

Cílem programu Potenciál je podpora vytvoření kvalitního zázemí podniků pro 

realizaci aktivit v oblasti průmyslového výzkumu. Program Potenciál mezi 

podniky všech velikostí v rámci mimořádné výzvy rozdělí 1,5 mld. Kč. Pro velké 

podniky je určeno maximálně 20 % z celkové alokace výzvy. 

 

Kdo může žádat 

 podniky všech velikostí s jasně definovanou a životaschopnou strategií 

rozvoje, které provádějí nebo chtějí provádět vlastní výzkum a vývoj 

(VaV) 

 

Podporované aktivity 

 pořízení potřebného výzkumného a vývojového vybavení, zejména na 

nákup strojů, technologií, zařízení, hardwaru či sítí 

 nákup pozemků, pořízení novostaveb, rekonstrukce včetně služeb 

projektantů 

 obstarání práv duševního vlastnictví, licencí, softwaru a povinnou 

publicitu     

 malé a střední podniky mohou navíc čerpat dotace na provozní náklady 

(mzdy pro absolventy vč. odvodů, poradenské služby, studie)  

 

Výše a míra dotace 

 dotaci lze získat v intervalu 2 mil. Kč – 150 mil. Kč 

 míra podpory dosahuje 50 % způsobilých výdajů 

 

Další podmínky 

 musí existovat reálný předpoklad, že výsledky výzkumu a vývoje budou 

použity ve výrobě (výzkum s výrobním potenciálem) 

 v žádosti bude nezbytné prokázat reálné tržní uplatnění výstupů 

vlastních VaV aktivit 
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OPZ: Podnikové vzdělávání 

zaměstnanců 
Již běžící výzva č. 43 se zaměřuje na podporu podnikového vzdělávání 

zaměstnanců. Výzva totiž cílí na zvýšení odborné úrovně znalostí, dovedností a 

kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky 

trhu práce. Nad rámec uvedeného se také výzva soustředí na posílení 

adaptability starších pracovníků.  

 

Kdo může žádat 

 zaměstnavatelé (obchodní korporace a společnosti, družstva, státní 

podniky, OSVČ a právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost 

zřízené zvláštním zákonem) 

 

Podporované aktivity 

 profesní vzdělávání zaměstnanců 

 podporované oblasti: 

o IT 

o jazykové vzdělání 

o soft skills a manažerské dovednosti 

o účetní, ekonomické a právní kurzy 

o technické a jiné odborné vzdělávání 

o interní lektor 

 

Výše a míra dotace 

 dotaci lze získat v intervalu 500 tis. Kč – 10 mil. Kč 

 maximální míra podpory dosahuje 85 % výdajů 

Další podmínky 

 v rámci projektu může jedna podpořená osoba absolvovat maximálně 

10 kurzů 

 podpora nesmí být poskytnuta na vzdělávání, které podnik organizuje 

za účelem, aby dodržel závazné vnitrostátní normy vzdělávání (první 

pomoc, požární ochrana, periodická školení BOZP, školení řidičů – 

referentů…) 
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CzechTrade dotuje účast na 

zahraničních veletrzích a výstavách 
V červenci spustila agentura na podporu obchodu CzechTrade výzvu pro 

podání přihlášek k účasti v projektech NOVUMM, NOVUMM KET a DESIGN. V 

rámci těchto tří programů mohou malé a střední podniky (MSP) získat podporu 

formou zvýhodněné služby, na které se však bude muset žadatel finančně 

spolupodílet. Výše finanční spoluúčasti žadatele se liší dle geografického 

umístění regionu a pohybuje se v intervalu 30 – 50 %. 

 

Výše uvedené programy umožňují podporu marketingových aktivit českých 

MSP především v podobě účasti na vybraných zahraničních veletrzích a 

výstavách. Zatímco v rámci programu NOVUMM se jedná o 100 vybraných akcí, 

program NOVUMM KET se zaměřuje na 50 veletrhů soustředících se na oblast 

klíčových technologií (KET). Žadatelé mohou v rámci těchto programů 

dosáhnout slev a zvýhodnění komplexního portfolia služeb spojených se 

zajištěním účasti na veletrhu / výstavě (např. pronájem plochy, instalace 

expozice, provozní náklady stánku, příprava PR materiálů, atd…) 

 

V rámci programu Design mohou žadatelé taktéž z řad MSP získat podporu v 

hodnotě 50 000 korun na spolupráci s designérem a 130 000 korun na 

individuální prezentaci na zahraničním designovém veletrhu / výstavě / 

přehlídce designu. 

 

Více informací o těchto programech naleznete na webu CzechTrade: 

http://www.czechtrade.cz/programy-eu/oppik/ 

 

  

http://www.czechtrade.cz/programy-eu/oppik/
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CzechInvest pomůže startupům s 

prvními krůčky v nových projektech 
Možná už na podzim se začínající čeští podnikatelé budou moci začít 

přihlašovat do poradenského programu CzechStarter. Ten bude jedním z 

několika projektů pro startupy, které v současné době připravuje agentura 

CzechInvest. Finance zajistí evropské fondy, účastníkům se nabídne podpora až 

ve výši 195 milionů korun. 

 

Agentura chce podnikatelům poskytnout služby, které je bude podporovat v 

různých fázích vývoje firmy. Na začátku má být projekt CzechStarter, v němž 

začínající byznysmeni budou po sedm měsíců moci získávat rady od 

zkušenějších kolegů a další poradenské služby. Pokračovat bude i nadále 

projekt CzechAccelerator, který firmám poskytuje kancelářské prostory a 

mentoring. Startupům bude agentura zajišťovat účast na mezinárodních 

konferencích prostřednictvím programu CzechDemo a v rámci projektu 

CzechMatch je chce sama pořádat. Více informací o daných projektech 

nabídne jejich organizátor, agentura CzechInvest. 

 

 

ČMZRB obnovila příjem žádostí o 

zvýhodněné úvěry pro malé podnikatele 

v Jihočeském kraji 
Začínající podnikatelé mohou získat úvěr až do výše 0,5 mil. Kč, ostatní malí 

podnikatelé (s méně než 50 zaměstnanci) až 1 mil. Kč se splatností do 6 let na 

pořízení investic či financování zásob. 

 

Na projekty zaměřené na zachování a rozvoj technické infrastruktury mohou 

obce od Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) čerpat úvěry do 

výše 2 mil. Kč se splatností až 10 let, úročené aktuálně sazbou ve výši 0,35 % p.a. 

 

Žádosti o úvěry se přijímají průběžně až do konce února 2017. Formulář žádosti 

a další informace jsou k dispozici na webových stránkách banky – 

www.cmzrb.cz. Kromě poboček banky se žadatelé mohou rovněž obracet 

přímo na regionální pracoviště ČMZRB v Českých Budějovicích. 

 

 

 

 

 

http://www.cmzrb.cz/
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Nové možnosti podpory vzdělávání 

zaměstnanců z evropských fondů 

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců sehrávají významnou roli pro další vývoj, 

perspektivu i prosperitu každé firmy. To může potvrdit také majitelka vzdělávací 

a poradenské společnosti Centrum andragogiky, PhDr. Marie Jírů: „Investice do 

rozvoje zaměstnanců nepřinášejí výsledky zpravidla hned, spíše s mírným 

časovým odstupem. Je to přirozené, protože po první fázi, kterou je získání 

nových znalostí a dovedností, nastává fáze zkoušení, aplikování získaného do 

vlastní práce.“  

Je stále mnoho firem, které neví, že zvýšení odbornosti jejich zaměstnanců 

nemusí být pro firmu téměř žádnou finanční zátěží. Na vzdělávání zaměstnanců 

lze získat peníze z ESF, konkrétně z nového Operačního programu Zaměstnanost. 

Centrum andragogiky se angažuje i v této oblasti a pomáhá firmám se získáním 

peněz z ESF na různé oblasti vzdělávání. Vzdělávací akce Centra andragogiky 

probíhají buď „in house“ to znamená přímo u zákazníka, nebo na 

specializovaných pracovištích v rámci celé republiky. Školí se také v 

novém supermoderním školicím středisku Centra andragogiky v Hradci Králové.  

Centrum andragogiky rádo proškolí i Vaši firmu. 

 

OP Zaměstnanost 2014 - 2020 
 

Zhruba 70 miliard korun bude rozděleno v rámci Programu Zaměstnanost, 

přičemž příjem žádostí pro podnikatelské subjekty na podporu vzdělávání 

zaměstnanců se očekává na začátku roku 2016. Operační program vymezuje 

čtyři základní prioritní osy. 

  

Prioritní osa 1: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly  

Prioritní osa 2: Sociální začleňování a boj s chudobou  

Prioritní osa 3: Sociální inovace a mezinárodní spolupráce  

Prioritní osa 4: Efektivní veřejná správa  

 

Pro vzdělávání zaměstnanců je určena Prioritní osa 1, Investiční priorita 1.3, jejímž 

cílem je pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se 

změnám. 
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Otevřené výzvy 

 
OP Zaměstnanost (ESF): POVEZ II   

 Dotační program navazuje na programy typu Vzdělávejte se pro růst! či 

POVEZ  

 Dotační program bude spravován opět jednotlivými krajskými pobočkami ÚP  

 Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli 

 Zvýšení odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a 

soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce 

 31.03.2016 – zahájení příjmů žádostí na jednotlivé Úřady práce  

 Celá ČR mimo hl. m. Prahy 

 Žadatelé:  

o zaměstnavatelé – obchodní korporace, OSVČ, státní podniky,  

o OSVČ (FO bez zaměstnanců), 

o NNO. 

 CS: stávající a potencionální zaměstnanci 

 Nenároková podpora, o poskytnutí rozhoduje krajská pobočka ÚP 

 Příspěvek je poskytován v režimu veřejné podpory na základě „blokové 

výjimky“ nebo v režimu podpory „de minimis“ 

 15% spoluúčast žadatele na vzdělávací aktivitě 

 Doba realizace maximálně 18 měsíců  

 Vzdělávání nutné zahájit do 6 měsíců od schválení žádosti 

 Žadatel může čerpat maximálně 500.000 Kč měsíčně  

 Do vzdělávací aktivity se mohou zapojit zaměstnanci v pracovním poměru 

(DPP a DPČ nelze) nebo potenciální zaměstnanci  

 Zpracování žádosti (1 žádost = 1 vzdělávací aktivita o stejném rozsahu 

vyučovacích hodin a stejné ceně pro všechny účastníky) v listinné podobě 

nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky (+ elektronické verze 

formulářů) 

 Provozovny ve více krajích = za každý kraj samostatná žádost 

 Potvrzení bezdlužnosti (FÚ, CÚ, ČSSZ, zdravotní pojišťovny) – 30 dní  

 Průzkum trhu  

 V případě schválení:  

o dokumentace k výběru dodavatele,  

o vstupní dotazník pro účastníky.   

 Maximální mzdový příspěvek za hodinu je 176 Kč  

 Refundace mezd se poskytuje měsíčně zpětně na základě předloženého 

vyúčtování a evidence docházky 

 Náklady na vzdělávací aktivitu budou proplaceny ex post  

 Bodové zvýhodnění zaměstnanců ve věku 54+ 
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OP Zaměstnanost (ESF): Podnikové vzdělávání zaměstnanců 

 – výzva č. 03_16_043 

Kdo může žádat o dotaci  

 obchodní korporace, OSVČ se zaměstnanci, státní podniky  

 právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním 

zákonem 

 

Partnerství  

 V této výzvě je přípustný partner.  

 

Podporované aktivity 

 Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli, 

zaměřené na odborné i klíčové kompetence  

 Vzdělávání poskytované v oblasti IT, jazykového vzdělávání, soft skills a 

odborných dovedností. Možné bude absolvovat akreditované i 

neakreditované kurzy    

 

Základní podmínky financování 

 Podpora probíhá formou zjednodušeného vykazování jednotkových 

nákladů (osobohodina) - jednotka je stanovena v předem stanovené výši a 

nebude dále upravována dle skutečných nákladů příjemce  

   

Míra a výše podpory 

 V režimu de minimis – 85 % bez ohledu na velikost podniku (15 % spoluúčast 

žadatele) 

 V režimu blokové výjimky - 50 – 70 % výše podpory dle velikosti podniku  

 Na 1 IČO možno podat 1 žádost 

 Minimální hranice dotace činí 500 tis. Kč (menší projekty doporučeno přes 

POVEZ II)  

 Maximální výše podpory činí 10 mil. Kč    

 

Kde smím projekt realizovat  

 Projekt lze realizovat na území ČR bez hl. m. Prahy  

 Možné je i školení zaměstnanců s výkonem práce v Praze, a to v případě, 

proběhne-li školení mimo území hl. m. Prahy    

 

Kdy smím projekt realizovat 

 doporučený začátek projektu: leden – březen 2017 

 

Délka realizace projektu 

 max. 24 měsíců, nejdéle však do 30. 04. 2019 

 

Kdy mohu podávat žádost 

 datum zahájení příjmu žádostí: 1. 7. 2016, 4:00 hodin 

 datum ukončení příjmu žádostí: 31. 8. 2016, 17:00 hodin 

 vyhodnocení žádostí bude probíhat na podzim 2016   
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Připravované výzvy 
 

 

OP Zaměstnanost (ESF): Vzdělávání – společná cesta k rozvoji – výzva č. 060 

Kdo může žádat o dotaci 

Instituce sdružující více členských subjektů jako např.  

 profesní sdružení či podnikatelské sdružení, svazy 

 

Cílová skupina  

 zaměstnanci členských subjektů    

(dotace nebude určena pro členské subjekty bez zaměstnanců)    

 

Podporované aktivity 

 vzdělávání poskytované v oblasti měkkých a manažerských dovedností  

 vzdělávání poskytované v oblasti jazykového vzdělávání 

 vzdělávání poskytované v oblasti IT a speciálních IT dovedností  

 vzdělávání poskytované v oblasti účetnictví, ekonomie a práva  

 vzdělávání poskytované v oblasti technických a jiných odborných 

dovedností 

 další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli, 

zaměřené na odborné  

i klíčové kompetence  

 možné bude absolvovat akreditované i neakreditované kurzy 

 

Míra a výše podpory 

 v režimu de minimis nebo v režimu blokové výjimky   

 minimální hranice rozpočtu bude zřejmě činit 5 mil. Kč  

 maximální hranice rozpočtu bude zřejmě činit 20 mil. Kč  

 

Kdy smím projekt realizovat 

 předpokládané období zahájení projektu: jaro 2017  

 délka realizace bude max. 3 roky  

 

Kdy mohu podávat žádost 

 Příjem žádostí bude pravděpodobně probíhat září – říjen 2016 

 

 

Harmonogram výzev, avíza 

Harmonogram výzev najdete na http://www.esfcr.cz/harmonogram-vyzev  

Avíza výzev najdete na http://www.esfcr.cz/aviza-vyzev-opz  

 

 

 

http://www.esfcr.cz/harmonogram-vyzev
http://www.esfcr.cz/harmonogram-vyzev
http://www.esfcr.cz/harmonogram-vyzev
http://www.esfcr.cz/harmonogram-vyzev
http://www.esfcr.cz/aviza-vyzev-opz
http://www.esfcr.cz/aviza-vyzev-opz
http://www.esfcr.cz/aviza-vyzev-opz
http://www.esfcr.cz/aviza-vyzev-opz
http://www.esfcr.cz/aviza-vyzev-opz
http://www.esfcr.cz/aviza-vyzev-opz
http://www.esfcr.cz/aviza-vyzev-opz
http://www.esfcr.cz/aviza-vyzev-opz
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Seznam projektů financovaných 

z fondů vnější spolupráce EU 
 

Předběžná oznámení: 
 

Albánie – Dodávky vakcín a dalšího materiálu za účelem kontroly a 

eradikaci původců chorob. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1469546805726&do=publi.detPUB&searchty

pe=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=13

8265  

Zakázka na dodávku očkovacích látek, činidel a dalšího vybavení, které mají 

být použity při vakcinaci nebo monitorování konkrétních původců chorob. 

 

 

Čad – Regionální technická pomoc na podporu programu Pastor. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1469546486815&do=publi.detPUB&searchty

pe=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=13

8249  

Za účelem pomoci s posilováním (na regionální úrovni) zainteresovaných 

stran zapojených v rozvoji pastorace, ve výstavbě infrastruktury, v zajišťování 

mobility a rovněž zajišťování udržitelnosti struktur je záměrem povolat trvalé 

odborníky specializované v těchto oblastech pro decentralizovaná oddělení 

ministerstva hospodářských zvířat ve 3 oblastech, v nichž je program aktivní. 

Tito odborníci budou zahrnovat: i) 1 služebně starší odborník, vedoucí úkolu – 

metodická a organizační podpora, který má úzce spolupracovat se 3 

protějšky/osobami zodpovědnými za zeměpisné aspekty a podporovat je 

prostřednictvím technické pomoci. 

 

 

Kosovo – Služby pojištění motorových vozidel. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1469547285909&do=publi.detPUB&searchty

pe=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=13

8247  

Účelem této rámcové smlouvy je poskytnutí nákladově efektivní 

odpovědnosti třetí strany a komplexního pojistného krytí pro celý vozový park 

vozidel Mise Evropské unie v Kosovu na podporu právního státu (EULEX 

Kosovo) v Kosovu, a mezinárodní odpovědnosti třetí strany jakož i 

mezinárodního komplexního pojistného krytí pro část výše uvedeného parku. 

 

 

 

 

 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/cr_v_evrope/vnejsi_vztahy_eu/vnejsi_pomoc_eu/fondy_vnejsi_spoluprace_eu_prilezitosti.html
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1469546805726&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138265
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1469546805726&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138265
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1469546805726&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138265
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1469546805726&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138265
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1469546486815&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138249
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1469546486815&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138249
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1469546486815&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138249
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1469546486815&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138249
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1469547285909&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138247
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1469547285909&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138247
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1469547285909&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138247
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1469547285909&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138247
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Libanon - Technická podpora na modernizaci kapacity pro správu pevného 

odpadu. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1469547514583&do=publi.detPUB&searchty

pe=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=13

8241  

 

Finanční dohoda má za cíl vylepšit kapacity zpracovávání tuhého odpadu v 

Libanonu (SWAM II). Cílem tohoto programu je zlepšení celkové účinnosti a 

efektivity hospodaření s tuhými odpady v oblastech Libanonu, které jsou 

nejvíce postiženy přílivem syrských uprchlíků.  

Toto oznámení se týká poskytnutí inženýrských služeb hlavně pro návrh a 

dohled nad velkými sanitárními skládky odpadů, zařízeními na mechanické 

a biologické zpracování, a ocelové konstrukce na umístění do zařízení na 

činění. Inženýrské služby budou zahrnovat i další služby, které se běžně 

požadují od architektonických/inženýrských firem v rámci podobných 

projektů. 

 

 

Oznámení o veřejných zakázkách: 
 

Bosna a Hercegovina – Správa EU informačních center 2017-2018. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1469545450421&do=publi.detPUB&searchty

pe=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=13

8056  

Cílem smlouvy je správa stávajícího informačního centra EU (EUIC) v Sarajevu 

a informačním EU Points (euip) v Banja Luce, Mostaru a Brčko s cílem zvýšit 

obecné znalosti o EU, jejich politik a programu mezi občany Bosny a 

Hercegoviny, jakož i ke zvýšení znalostí o procesu přistoupení země a a z toho 

pramenících důsledků. 

 

 

Černá Hora – Posílení kapacit pro implementaci rámcové směrnice o vodě 

v Černé Hoře. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1469545162104&do=publi.detPUB&searchty

pe=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=13

8151  

Předmětem zakázky je umožnit ministerstvu zemědělství a rozvoje venkova a 

dalším příjemcům připravit půdu pro provádění rámcové směrnice o vodě 

EU a všech směrnic souvisejících s vodou a poskytováním operativní a účinné 

monitorovací sítě a při přípravě plánu povodí k pánvím Jadranu a Dunaje. 

 

 

 

 

 

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1469547514583&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=138241
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1469547514583&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=138241
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1469547514583&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=138241
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1469547514583&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=138241
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1469545450421&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138056
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1469545450421&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138056
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1469545450421&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138056
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1469545450421&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138056
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1469545162104&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138151
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1469545162104&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138151
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1469545162104&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138151
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1469545162104&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138151
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Kosovo – SZBP – Služby bezpečnostní ostrahy. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1469543807549&do=publi.detPUB&searchty

pe=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=13

8084  

Rámcová smlouva na poskytnutí služeb bezpečnostní stráže pro zařízení 

EULEX Kosovo umístěné po celém Kosovu. 

 

 

Makedonie – Dodávka vybavení pro pokračování součinnosti v rámci 

vládních institucí. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1469544071644&do=publi.detPUB&searchty

pe=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=13

7937  

 

Předmětem zakázky je dodávka, doručení, vyložení, montáž (včetně 

odzkoušení) a uvedení do provozu zhotovitelem následujícího zboží: 

modernizace relační databáze, rackových serverů, skladování FC, rozšíření 

virtualizační serverové platformy, modernizace databáze, videokonferenční 

platforma, rozšíření serverového operačního systému, aktualizace 

desktopové platformy pro spolupráci a produktivitu, modernizace platformy 

pro výměnu e-mailů a modernizace operačních systémů stolních počítačů. 

 

 

Turecko - Dodávka vybavení pro založení zařízení společného využití 

(nábytku a automechaniky) a jednotky poradenských služeb pro malé 

podniky ve městě Amasya. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1469543917249&do=publi.detPUB&searchty

pe=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=13

4932  

Předmětem zakázky je dodávka (v případě položek č. 1, 2, 3 a 4), doručení 

(v případě položek č. 1, 2, 3 a 4), vyložení (v případě položek č. 1, 2, 3 a 4), 

instalace (v případě položek č. 1, 2, 3 a 4), zprovoznění (v případě položek 

č. 1, 2) u následujících položek zboží: 

• stroje a vybavení pro dílnu na výrobu nábytku (položka č. 1), 

• stroje a vybavení pro automechanickou dílnu (položka č. 2), 

• kancelářský nábytek (položka č. 3), 

• vybavení IT (položka č. 4). 

Celkovým cílem je podpořit a zlepšit konkurenceschopnost malých a 

středních výrobců nábytku a automechaniků ve městě Amasya. 

Seznam položek:  

1. stroje a zařízení pro nábytkářskou dílnu; 

2. stroje a zařízení pro automechanickou dílnu; 

3; kancelářský nábytek; 

4; vybavení IT. 

 

 

 

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1469543807549&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138084
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1469543807549&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138084
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1469543807549&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138084
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1469543807549&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138084
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1469544071644&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137937
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1469544071644&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137937
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1469544071644&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137937
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1469544071644&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137937
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1469543917249&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134932
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1469543917249&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134932
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1469543917249&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134932
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1469543917249&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134932
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Srbsko – Dozorčí inženýr pro projekt dodání a instalace „elektrického 

vybavení pro odezvu na tísňové situace“. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1469544992908&do=publi.detPUB&searchty

pe=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=13

7974  

Cílem této zakázky na dohled je poskytnout pomoc s koordinací, dohledem 

a řízením projektu a stavby v souvislosti se zakázkou (zakázkami) na dodání a 

instalaci v rámci národního programu NPP 2014 pro Srbsko, zvláštní opatření 

týkající se protipovodňové obnovy a řízení povodňových rizik. 

Dodávka a instalace zakázky (zakázek) zahrnuje dodání: 

• mobilní transformační rozvodny 110/35 kV, 20 MVA, v oblasti měst Bělehrad, 

Kraljevo, Kragujevac a Niš, 

• mobilní transformační rozvodny 35/10kV, 8 MVA (3 kusy), v oblasti měst 

Bělehrad, Kraljevo, Kragujevac a Niš, a 

• systému dálkového monitorování a kontroly v případě středněnapěťových 

rozvodných sítí v oblasti Elektrosrbija Kraljevu (Čačak, Kraljevo, Užice, 

Kruševac, Jagodina a Loznica). 

 

 

Srbsko – Dodávka mobilních protipovodňových zařízení. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1469546063905&do=publi.detPUB&searchty

pe=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=13

7461 

Cílem zakázky je přispět k plnění priorit vlády v oblasti modernizace nouzové 

reakce a systému prevence záplav prostřednictvím dodávek mobilních 

protipovodňových zařízení v oblasti Nový Bělehrad. 

 

 

 

 

 

 

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČR 

 

 

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1469544992908&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137974
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1469544992908&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137974
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1469544992908&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137974
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1469544992908&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137974
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1469546063905&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=137461
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1469546063905&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=137461
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1469546063905&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=137461
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1469546063905&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=137461

