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Vyhlášení výzvy v programu 

Nízkouhlíkové technologie 
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo výzvu v programu Nízkouhlíkové 

technologie, který podpoří zavádění inovativních technologií v oblastech 

elektromobility, nakládání s energií a využití druhotných surovin. Žádosti je možné 

podávat od 1. dubna do 31. července 2016.  

 

Cílem programu je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti 

české ekonomiky prostřednictvím zavádění inovativních technologií v oblasti 

elektromobility, nakládání s energií a využití druhotných surovin vč. pořízení 

výrobních strojů v dané oblasti. Program je určen pro podniky všech velikostí, 

včetně podniků vlastněných až ze 100% veřejným sektorem. 

 

 Dotace získané v rámci programu Nízkouhlíkové technologie slouží ke 

zvýšení využití efektivnějších a spolehlivějších nízkouhlíkových 

technologií, které se běžně v ČR komerčně neuplatňují. 

 Možnost podpory studií proveditelnosti 

 Podporu mohou čerpat podniky všech velikostí realizující projekty mimo 

území  

 hl. města Prahy. 

 Alokace pro první výzvu je stanovena ve výši 260 mil. Kč. 

 

Podporované aktivity 

a) Elektromobilita 

 zavádění inovativních technologií v nízkouhlíkové dopravě, tj. silniční 

elektromobily 

o pořízení elektromobilů  

o pořízení dobíjecích (neveřejných) stanic pro elektromobily v 

rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřebu 

 

b) Akumulace energie 

 pilotní projekty zavádění technologií akumulace energie  

 např. akumulace elektřiny v rámci inteligentních sítí a v budovách, 

akumulace tepla a chladu v budovách, aplikace vodíkových 

technologií 

 

c) Druhotné suroviny 

 zavádění inovativních technologií k získávání výrobků z druhotných 

surovin , které mohou být dále využity v průmyslové výrobě 

o např. z použitého papíru, skla, kovů, pneumatik, textilu, plastů, 

stavebních a demoličních odpadů, vedlejších energetických 

produktů a řady dalších výrobků s ukončenou životností 

o podporovány ale nebudou technologie zpracovávající 

komunální odpad 

 zavádění inovativních technologií, kterými se budou z použitých výrobků 

získávat efektivním způsobem cenné druhotné suroviny, které jsou v ČR i 

v EU deficitní (zejména kritické suroviny) 
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 zavádění inovativních technologií na výrobu inovativních výrobků 

vyrobených z druhotných surovin (včetně náhrad primárních zdrojů 

druhotnými surovinami tam, kde je to ekonomicky výhodné) 

o dotace na pořízení technologií na výrobu inovativních výrobků 

vyrobených z druhotných surovin 

 

Na co lze žádat 

 dlouhodobý hmotný majetek 

 dlouhodobý nehmotný majetek 

 studie proveditelnosti 

 

Míra dotace 

 Míra podpory i výše poskytované dotace je rozdílná dle jednotlivých 

podporovaných aktivit 

 Podporovaná aktivita a) Elektromobilita 

o Pořízení automobilů - výše dotace se pohybuje v rozmezí 70 tis. – 

3 mil. Kč 

o Pořízení dobíjecích stanic – výše dotace se pohybuje v rozmezí 

50 tis. – de minimis 

o míra podpory se pohybuje v rozmezí od 50 do 70 % dle velikosti 

podniku 

 Podporovaná aktivita b) Akumulace energie 

o výše dotace se pohybuje v rozmezí 50 tis. – de minimis 

o míra podpory se pohybuje v rozmezí od 40 do 60 % dle velikosti 

podniku 

 Podporovaná aktivita c) Druhotné suroviny 

o výše dotace se pohybuje v rozmezí 1 mil. – 100 mil. Kč. 

o míra podpory se pohybuje v rozmezí od 25 do 45 % dle velikosti 

podniku 

 

Specifické podmínky 

 Podporovány nebudou turistická zařízení (hotely, restaurace apod.) a 

výzkumně-vývojové projekty. 

 Typovým projektem v oblasti zavádění nízkouhlíkových technologií v 

dopravě jsou např. demonstrační projekty zaměřené na zavádění 

elektromobility u podnikatelských subjektů.  

 Nelze podporovat půjčovny automobilů.  

 Při hodnocení způsobilosti bude aplikováno speciální hodnocení 

inovativnosti.  

 Podpořené projekty budou mít povinnost: 

o realizovat diseminační aktivity 

o uspořádat veřejnou akci (konferenci, seminář, workshop) 

tematicky zaměřenou na předmětnou inovativní technologii 

o zpracovat a veřejně zpřístupnit odbornou publikaci/metodiku, 

která bude podrobně popisovat předmětnou technologii, 

konkrétní způsob její aplikace v projektu, výhody, nevýhody, 

doporučení dalším případným zájemcům apod.  

 Technologie zpracovávající komunální odpad nebudou podpořeny. 
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Epsilon podpoří výzkumné a vývojové 

projekty  
Program EPSILON (státní podpora), který již využilo několik desítek význačných 

inovativních subjektů, podporuje aplikovaný výzkum a experimentální vývoj 

prostřednictvím Technologické agentury České republiky (TA ČR). V rámci 

tohoto programu byla vyhlášena druhá veřejná soutěž, přičemž příjem žádostí 

běží do 27. 4. 2016. 

 

Hlavní podmínky 

 

 Podporu je možné získat na projekty aplikovaného výzkumu a 

experimentálního vývoje, které dosahují významného výzkumného 

přínosu (stupeň novosti) v řešené oblasti a jejichž minimální délka trvání 

je 36 měsíců   

 Účinná spolupráce – zvláštní důraz je věnován projektům posilujícím 

spolupráci ve VaV mezi podniky a výzkumnými organizacemi. Za 

účinnou spolupráci se považuje projekt, ve kterém se výzkumná 

organizace podílí na řešení projektu a jeho nákladech a výsledcích 

alespoň ve výši 10%. 

 Program je zaměřen na podporu projektů VaV, jejichž výsledky mají 

vysoký potenciál pro uplatnění v nových produktech, výrobních 

postupech a službách  

 Hlavním cílem programu je výrazné zvýšení množství a kvality nových 

poznatků VaV v oblastech progresivních technologií, materiálů a 

systémů, energetických zdrojů, ochrany a tvorby životního prostředí a 

udržitelného rozvoje dopravy, které budou aplikovatelné v podobě 

inovací. Zvláštní důraz bude kladen na interdisciplinaritu témat a rychlost 

transferu výsledků do aplikační sféry. 

 Podpořené projekty by měly přinášet nové a originální řešení (výsledky), 

které jsou aktuální a vhodné k okamžité realizaci. 

 

Na co lze získat dotaci 

 

 Osobní náklady nebo výdaje v rozsahu nezbytném pro řešení projektu  

o mzdy výzkumných pracovníků 

o mzdy technických pracovníků 

o mzdy ostatního podpůrného personálu 

 Další provozní náklady 

o Materiál 

o Drobný hmotný majetek  

 Náklady na získání a uznání práv k průmyslovému vlastnictví (po 

ukončení VaV) 

o Pouze pro malé a střední podniky a výzkumné organizace 

 Režijní náklady 

 Další náklady (např. cestovné) 
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Výše dotace 

 

 Podpora je poskytována na uznané náklady. Výše podpory je omezena 

na 60 % na projekt, a to i v případě, že je projekt realizovaný pouze 

výzkumnou organizací. Maximální míra podpory musí být zachována 

každý rok řešení projektu. 

 

Další specifikace programu EPSILON                       

 

 V programu EPSILON mohou být podpořeny projekty, které odůvodněně 

předpokládají dosažení alespoň jednoho z následujících výsledků: 

o P – Patent 

o Z – poloprovoz, ověřená technologie 

o F – výsledky s právní ochranou – užitný vzor, průmyslový vzor 

o G – technicky realizované výsledky – prototyp, funkční vzorek 

o N – certifikované metodiky a postupy včetně specializovaných 

map s odborným obsahem 

o R – software 

o H – výsledky promítnuté do právních předpisů, norem, směrnic a 

předpisů nelegislativní povahy 

 Tento výsledek nemůže být samostatný. Musí být vždy v 

kombinaci s některým z výsledků výše. 
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Stát uvolní pro začínající podnikatele až 

miliardu  
Začínající podnikatelské projekty, takzvané startupy, získají v Česku větší 

podporu. Stát jim chce pomoct víc než jednou miliardou korun, a to už během 

letošního roku. Z takzvaného Národního inovačního fondu můžou o peníze žádat 

například projekty z oboru nanotechnologie, letectví nebo dopravy. Právě 

nedostatek peněz často brání vývoji malých inovativních firem. Na bankovní 

úvěr dosáhne jen sedm podnikatelů ze sta. Proto se je chystá podpořit stát. 

 

Rozdělením CzechInvestu vznikne 

nová Agentura pro podnikání a 

inovace 
Sněmovnou prošla třetím čtením novela zákona o podpoře malého a středního 

podnikání. Tou dojde k založení nové příspěvkové organizace. Ta ponese název 

Agentura pro podnikání a inovace a bude mít na starosti čerpání peněz z fondů 

Evropské unie. V organizaci by mělo působit asi 130 dosavadních zaměstnanců 

CzechInvestu. K rozdělení CzechInvestu vedla podmínka Evropské komise pro 

bezproblémové čerpání dotací z OP PIK, nová agentura proto také přejde pod 

služební zákon. 

 

600 milionů z fondů EU na likvidaci 

ekologických zátěží 
Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního 

prostředí ČR vyhlásilo výzvu na likvidaci ekologických zátěží nebo vyčištění 

kontaminovaných lokalit. Žádosti o dotace z OP Životní prostředí 2014 - 2020 

mohou podávat subjekty z oblasti zajišťování sanace ekologických zátěží, obce 

či obecně prospěšné společnosti od 1. dubna 2016. Je pro ně připraveno 

celkem 600 mil. korun. 
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Čtvrtá výzva OP rybářství 
V rámci čtvrté výzvy Operačního programu Rybářství 2014 – 2020 budou moci 

žadatelé předkládat Žádosti o podporu na projekty opatření: 

 

Produktivní investice do akvakultury, záměr b) Diverzifikace akvakultury – 

opatření je zaměřeno na podporu diverzifikace činností podniků akvakultury 

prostřednictvím rozvoje doplňkových aktivit s cílem dosažení výrazného posílení 

ekonomického potenciálu, tj. rozšíření možností a příjmů podnikatelů v 

akvakultuře o další formy podnikání úzce spojené s produkční činností v 

akvakultuře, a to za předpokladu, že doplňkové činnosti souvisí s hlavní činností 

podniku akvakultury, včetně cestovního ruchu s nabídkou rybaření, 

environmentálních služeb v oblasti akvakultury nebo vzdělávacích činností 

týkajících se oblasti akvakultury. 

 

Příjemci podpory u tohoto opatření jsou mikropodniky, malé a střední podniky, 

které jsou podniky akvakultury s produkcí ryb vyšší než 3 tuny za rok a 

příjmy/výnosy z akvakultury vyššími než 50 % celkových příjmů podniku. Podpora 

může být poskytnuta fyzické nebo právnické osobě, jejíž příjmy pocházejí z 

akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko. 

 

Podpora nových chovatelů – opatření je zaměřeno na umožnění vstupu nových 

subjektů do odvětví a zajištění jejich počáteční konkurenceschopnosti. 

 

Podpora bude směrována do investic souvisejících se zřizováním podniků 

akvakultury nově začínajícími chovateli. 

 

Podpora je určena pro nově začínající chovatele, kteří zřizují poprvé 

mikropodniky nebo malé podniky akvakultury provozované vlastním jménem, 

na vlastní odpovědnost a riziko a mají odpovídající odborné schopnosti a 

způsobilost. Žadatel musí být nově začínajícím chovatelem, tzn., že nezahájil 

činnost dříve, než před 5 lety k datu podání Žádosti o podporu a současně musí 

splňovat tyto kvalifikační požadavky – vzdělání: absolvent školy s maturitou, vyšší 

školy nebo vysoké školy se zaměřením na akvakulturu, nebo alespoň 5 let praxe 

v oboru (doložené potvrzením zaměstnavatele nebo bude započteno 

podnikání v oboru na vlastní jméno a odpovědnost). 

 

Podpora může být poskytnuta fyzické nebo právnické osobě (v případě, že 

bude žadatelem/příjemcem právnická osoba, musí být vlastněna ze 100 % 

fyzickou osobou, která bude splňovat požadované kvalifikační požadavky). 

 

Více informací naleznete na webu Ministerstva zemědělství zde: 

http://eagri.cz/public/web/mze/ 

 

 

 

  

http://eagri.cz/public/web/mze/
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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:  

 zaměstnavatelé – obchodní korporace, OSVČ, státní podniky,  

 OSVČ (FO bez zaměstnanců), 

 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:  

 dokumentace k výběru dodavatele,  

 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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Připravované výzvy 

 
OP Zaměstnanost (ESF): Podnikové vzdělávání 

zaměstnanců – výzva č. 03_16_043 
 

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ  

1. 6. 2016 – 31. 7. 2016. 

 

ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU 

Zahájení realizace projektů se očekává v prvním kvartálu roku 2017. 

 

VÝZVA JE URČENA 

Pro všechny firmy z ČR včetně hl. m. Praha.  

Místo realizace školení musí proběhnout mimo hl. m. Praha. 

 

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ 

Zaměstnavatelé (např. podnikatelské subjekty, státní podniky, osoby zřízené 

zvláštním zákonem vykonávající podnikatelskou činnost). 

 

CÍLOVÁ SKUPINA 

Zaměstnanci (včetně potenciálních nových zaměstnanců). 

 

VEŘEJNÁ PODPORA A MÍRA SPOLUFINANCOVÁNÍ  

15 % (pro všechny subjekty v případě čerpání v režimu de minimis  

Možnost čerpat prostředky i v režimu podle blokové výjimky.  

 

ROZPOČET PROJEKTU 

min. 0,5 mil. Kč – max. 10 mil. Kč (pravděpodobně forma zjednodušeného 

rozpočtu.) 

 

TYP PODPOROVANÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 

 Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli, 

zaměřené na odborné i klíčové kompetence. 

 Vzdělávání zaměstnanců dle specifických potřeb zaměstnavatelů včetně 

přípravy na konkrétní pracovní pozici (vzdělávání potenciálních nových 

zaměstnanců). 

 Podpora udržitelnosti pracovních míst (vzdělávání stávajících 

zaměstnanců). 

 Vzdělávání poskytované v oblastech:  

 IT (základní i odborné), 

 účetní a ekonomické kurzy, 

 jazyky, 
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 měkké a manažerské dovednosti, 

 technické a jiné odborné vzdělávání. 

 Vyloučena jsou pouze školení povinná ze zákona (BOZP, PO). 

 V rámci projektu mohou být realizovány jak akreditované, tak i 

neakreditované kurzy. 

DALŠÍ INFORMACE 

Projekty budou fungovat pravděpodobně v režimu zjednodušeného 

vykazování v podobě tzv. jednotkových nákladů, tj. v současné době 

probíhá schvalování režimu jednotkových nákladů Evropskou komisí. 

 

 

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 
 

Předběžné oznámení: 

Arménie – Podpora pro jaderné operátory v Arménii – poskytnutí pomoci na 

místě (OSA) v arménské atomové elektrárně 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1459431750005&do=publi.detPUB&searchty

pe=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=13

7953  

Specifické cíle tohoto projektu jsou následující:  

a) poskytnout další podporu arménské jaderné elektrárně (ANPP) během 

implementace a licencování bezpečnostních vylepšovacích opatření, 

která mají být zavedena v elektrárně v důsledku zátěžových testů ANPP;  

b) poskytovat pomoc arménské jaderné elektrárně (ANPP) při vypracování 

dokumentace, postupů/metod, plánů na vyřazování jednotky 1 (při 

zohlednění jejich použitelnosti pro jednotku 2);  

c) poskytnout školení v oblasti jaderné bezpečnosti zaměstnancům 

provozovatele arménské jaderné elektrárny (ANPP);  

d) poskytnout další podporu arménské jaderné elektrárně (ANPP) při řešení 

krátkodobých a dlouhodobých otázek spojených s hospodařením s 

radioaktivním odpadem a jeho snížením. 

 

 

Ázerbájdžán – Projekt technické pomoci na podporu při realizaci programu 

venkovského a místního rozvoje (SRRD) 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1459347531080&do=publi.detPUB&searchty

pe=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=13

7956 

Cílem projektu je zvýšení kapacity veřejných orgánů v oblasti rozvoje a 

realizace integrovaných plánů s cílem naplnit potenciál oblastí, v nichž jsou 

dané plány realizovány, s cílem i) zvýšit výstupy v odvětvích s vysokým 

potenciálem pro nahrazení vývozu či dovozu; a ii) zajistit souvislé budování 

služeb a infrastruktury potřebných k dosažení přepokládaného rozvoje. 

 

 

Moldavsko - Podpora pro modernizaci energetického sektoru v Moldavské 

republice 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1459347013978&do=publi.detPUB&searchty

pe=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=13

7962  

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=1459431750005&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137953
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1459431750005&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137953
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1459431750005&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137953
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1459431750005&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137953
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1459347531080&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137956
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1459347531080&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137956
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1459347531080&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137956
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1459347531080&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137956
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1459347013978&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137962
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1459347013978&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137962
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1459347013978&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137962
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1459347013978&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137962
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Celkovým cílem projektu bude podpora Moldavské republice (RoM) při 

reformě svého odvětví energetiky s cílem zajistit větší účinnost a vyšší 

energetickou bezpečnost. Podporovat se bude také provádění závazků, 

které země plnila jakožto smluvní strana energetického společenství. 

 

Mongolsko - Regulační režim pro zlepšení radiační bezpečnosti a 

bezpečnostních opatření v oblasti jaderné energie v Mongolsku. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1459347321504&do=publi.detPUB&searchty

pe=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=13

7966  

Celkovým cílem je posílit kapacity regulačního úřadu v Mongolsku v 

oblastech radiační bezpečnosti a bezpečnostních opatření v oblasti jaderné 

energie a prosazovat normy a regulační přístupy v Mongolsku v souladu s 

osvědčenými evropskými/mezinárodními normami. Zakázka posílí regulační 

rámec a infrastrukturu pro zajištění bezpečnosti a zabezpečení zdrojů 

radioaktivního záření; zajistí dlouhodobé bezpečné nakládání s poškozeným 

ozařovačem; přezkoumá vnitrostátní postupy a infrastrukturu pro nakládání s 

radioaktivním odpadem; založí vnitrostátní systém evidence a kontroly 

jaderných materiálů; vypracuje regulační rámec pro řízení radioaktivních 

materiálů přírodního původu; vytvoří plán připravenosti a reakce na 

mimořádné události. 

 

Srbsko – Dozorčí inženýr pro projekt dodání a instalace „elektrického 

vybavení pro odezvu na tísňové situace“ v Republice Srbsko 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1459431512472&do=publi.detPUB&searchty

pe=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&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. 

 

Srbsko – Dohled nad stavebními pracemi (regionální obnova a zlepšení 

protipovodňové infrastruktury v povodí Sávy) 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1459347479109&do=publi.detPUB&searchty

pe=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=13

7975  

Účelem této zakázky je poskytnout služby technické pomoci a dohledu při 

plnění všech povinností inženýra podle smluvních podmínek FIDIC, pro 

obnovu a zlepšení protipovodňové infrastruktury v povodí Sávy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1459347321504&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137966
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1459347321504&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137966
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1459347321504&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137966
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1459347321504&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137966
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1459431512472&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137974
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1459431512472&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137974
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1459431512472&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137974
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1459431512472&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137974
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1459347479109&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137975
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1459347479109&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137975
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1459347479109&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137975
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1459347479109&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137975
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Oznámení o veřejné zakázce: 

Albánie - Budování kapacit pro ministerstvo evropské integrace a odvětvová 

ministerstva za účelem přípravy procesu jednání a právní aproximace. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1459346575795&do=publi.detPUB&searchty

pe=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=13

7464 

Celkovým cílem projektu je poskytnutí pomoci albánské vládě s cílem 

posílení integračního procesu EU v souladu s prioritami stanovenými ve 

stabilizační a asociační dohodě (SAA), se strategií rozšiřování a 5 klíčovými 

prioritami, jakož i posílení kapacit příslušných institucí pro nadcházející 

proces prověřování a jednání o přistoupení. 

Konkrétně projekt bude zaměřen na:  

1. podporu pro zavádění povinností vyplývajících ze stabilizační a asociační 

dohody (SAA); 

2. podporu harmonizace, zavádění a prosazování „acquis“ EU v albánských 

právních předpisech; 

3. zaškolení odpovědných státních úředníků pro proces prověřování a 

jednání o přistoupení; 

4. podporu realizace komunikační strategie EU ze strany albánské vlády. 

 

Bosna a Hercegovina - Softwarové řešení a zařízení IKT pro systém státní 

podpory Bosny a Hercegoviny. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1459346755773&do=publi.detPUB&searchty

pe=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=13

7621 

Účelem tohoto nabídkového řízení je dodat vhodné softwarové řešení pro 

systém oznamování a vykazování státní pomoci v Bosně a Hercegovině a 

vhodné zařízení IKT potřebné pro zajištění bezproblémového provozu 

takového systému. 

 

Turecko - Technická pomoc při informačních a propagačních činnostech – 

II 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1459346677760&do=publi.detPUB&searchty

pe=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=13

7563 

Tento projekt podpoří vznik veřejného povědomí o cílech finanční pomoci EU 

v odvětví dopravy a jejím dopadu na život tureckých občanů a na turecké 

hospodářství. Činnosti budou provedeny s cílem zajistit a udržet řádnou 

viditelnost TOP a jeho projektů. Bude připravena nová perspektiva pro 

komunikační strategii a akční plán. Budou zorganizovány propagační akce 

pro konkrétní projekt, výměny v rámci médií, cílené akce. Zvyšování 

povědomí a šíření informací široké veřejnosti a dalším zainteresovaným 

stranám bude zajišťováno prostřednictvím tištěných, vizuálních, webových a 

sociálních médií. Projekt také poskytne odbornou pomoc veřejnému 

zadavateli s cílem posílit jeho kapacitu v případě provádění informačních a 

propagačních činností prostřednictvím formálních vzdělávacích modulů a 

studijní návštěvy. 

 

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1459346575795&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137464
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1459346575795&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137464
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1459346575795&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137464
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1459346575795&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137464
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1459346755773&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137621
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1459346755773&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137621
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1459346755773&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137621
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1459346755773&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137621
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1459346677760&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137563
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1459346677760&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137563
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1459346677760&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137563
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1459346677760&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137563
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Ukrajina - Rozvoj systému kontroly a monitorování státní pomoci na Ukrajině 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1459345840023&do=publi.detPUB&searchty

pe=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=13

7785  

Celkovým předmětem projektu je: přispět k probíhající reformě a 

modernizaci ukrajinské správy veřejných financí a hospodářské soutěže a 

dalších hospodářských politik v souladu s dohodou o přidružení mezi EU a 

Ukrajinou. Účelem tohoto projektu je podpora vytvoření efektivního a 

účinného systému státní podpory na Ukrajině v souladu s „právním státem“. 

S pomocí EU je proces rozvoje právního rámce pro státní pomoc v plném 

proudu. Nicméně potřebné institucionální rámce, infrastruktury a kapacity 

pro úplné zajištění realizace a fungování systému státní pomoci je třeba ještě 

rozvinout. Stejně tak je zapotřebí posílit i povědomí o pravidlech udělování 

státní pomoci (a jejich dopadech), a to jak ve veřejné správě, tak u institucí 

(na ústřední, regionální a místní úrovni) a obecněji (např. u podnikatelské 

komunity, profesí a u široké veřejnosti).Pomoc se zaměří na podporu pro 

dokončení právního rámce státní pomoci, podporu pro rozvoj 

institucionálních rámců a kapacit nezbytných pro kontrolu a monitorování 

státní pomoci a zlepšení povědomí, znalosti a transparentnosti ve vztahu k 

systému státní pomoci. 

 

Partnery projektu jsou: 

— antimonopolní výbor Ukrajiny (AMVU) – hlavní příjemce projektu, 

— Ministerstvo hospodářského rozvoje a obchodu (MHRO) a ministerstvo 

financí – příjemci projektu, 

— další ministerstva a ústřední výkonné orgány a příslušné decentralizované 

výkonné orgány propojené se systémem kontroly a monitorování státní 

pomoci – buď jako skuteční nebo potenciální právem stanovení 

„poskytovatelé státní pomoci“, 

— Verkhovna Rada Ukrajiny a kabinet ministrů. 

 

Ukrajina - Pomoc pro ukrajinské úřady za účelem zlepšení řízení cyklu 

infrastruktury 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1459346932075&do=publi.detPUB&searchty

pe=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=13

7860 

Účelem této zakázky je: 

— přispět k reformě řízení cyklu infrastruktury včetně plánování, schvalování, 

zadávání veřejných zakázek, realizace, údržby a k uplatnění legislativních, 

administrativních, provozních a organizačních zlepšení, 

— snížit procesní a administrativní překážky pro efektivní a účinné plánování, 

vypracovávání, realizaci a údržbu projektů infrastruktury se zvláštním 

důrazem na problematiku transparentnosti a odpovědnosti.  

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1459345840023&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137785
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1459345840023&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137785
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1459345840023&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137785
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1459345840023&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137785
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1459346932075&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137860
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1459346932075&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137860
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1459346932075&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137860
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1459346932075&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137860

