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Vyhlášení 3. veřejné soutěže programu 

Delta 
 

Cílem programu je podpora spolupráce v aplikovaném výzkumu a 

experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů podniků a 

výzkumných organizací podporovaných Technologickou agenturou ČR (TA ČR) 

a korejskými partnerskými agenturami: Korea Institute for Advancement of 

Technology (KIAT) a Korea Institute of Energy Technology Evaluation and 

Planning (KETEP). 

 

Předkládané kolaborativní projekty musí naplnit výzkumné cíle a podoblasti 

podprogramů v souladu s národními a resortními prioritami výzkumu, vývoje a 

inovací (VaVaI). Jedná se o následující prioritní oblasti VaVaI: 

Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech; Udržitelnost 

energetiky a materiálových zdrojů; Prostředí pro kvalitní život a Bezpečná 

společnost. 

 

Cíle programu bude dosaženo podporou společných výzkumných, vývojových 

nebo inovativních projektů uskutečňovaných uchazeči z ČR a Koreje v 

oblastech, které jsou pro obě země perspektivní a spolupracující subjekty v nich 

dosahují špičkové kvality. 

 

V programu Delta mohou být podporovány pouze projekty, které odůvodněně 

předpokládají dosažení alespoň jednoho z následujících druhů výsledků: 

patent, poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno, výsledky s právní 

ochranou – užitný vzor, průmyslový vzor, technicky realizované výsledky – 

prototyp, funkční vzorek, certifikovaná metodika, léčebný postup, památkový 

postup, specializovaná mapa s odborným obsahem, software. 

 

Dotace může pokrýt následující typy nákladů: osobní náklady, náklady na 

nástroje a vybavení, náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty, 

dodatečné režijní a ostatní provozní náklady, náklady na získání, uznání a 

obranu patentů a dalších nehmotných aktiv, náklady na vyslání vysoce 

kvalifikovaných pracovníků z výzkumné organizace nebo velkého podniku, 

náklady na poradenské a podpůrné služby v oblasti inovací. 

 

Více informací o programu Delta naleznete zde: 

https://www.tacr.cz/index.php/cz/novinky/753-vyhlaseni-3-verejne-souteze-

programu-delta.html 

 

  

https://www.tacr.cz/index.php/cz/novinky/753-vyhlaseni-3-verejne-souteze-programu-delta.html
https://www.tacr.cz/index.php/cz/novinky/753-vyhlaseni-3-verejne-souteze-programu-delta.html
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Program na podporu česko-

slovenského příhraničí otevírá brány 

žadatelům 
 

Ochrana životního prostředí, společné vzdělávací akce či spolupráce mezi 

občany. Na tyto a podobné aktivity vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj ve 

spolupráci s Ministerstvem zemědělství a rozvoje venkova Slovenské republiky 

výzvy k předkládání žádostí o podporu na projekty přeshraniční spolupráce v 

programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika. K dispozici na 

celé programové období je přes 90,1 mil. EUR. 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj jako národní orgán programu INTERREG V-A 

Slovenská republika – Česká republika ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství 

a rozvoje venkova, coby řídicím orgánem, vyhlásilo výzvy k předkládání 

projektových žádostí o nenávratný finanční příspěvek na realizaci projektů.  

 

Jedná se o výzvy: 

 

1. Kvalitní životní prostředí (investiční priorita 4) – Ochrana a obnova biologické 

diverzity a půdy a podpora ekosystémových služeb včetně sítě NATURA 2000 a 

zelených infrastruktur s alokací 2 704 000 EUR a s datem ukončení k 31. 8. 2016, 

 

2. Rozvoj místních iniciativ (investiční priorita 5) – Podpora právní a 

administrativní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi s alokací 4 

506 942 EUR a s datem ukončení k 25. 7. 2016, 

 

3. Využívání inovačního potenciálu (investiční priorita 1) - Příprava a vykonávání 

společných vzdělávacích, odborných vzdělávacích a školících programů s 

alokací 2 974 000 EUR a s datem ukončení k 25. 7. 2016 a 

 

4. Kvalitní životní prostředí (investiční priorita 3) – Zachování, ochrana, podpora 

a rozvoj přírodního a kulturního dědictví s alokací 14 332 000 EUR a s datem 

ukončení k 31. 8. 2016. 

 

Celé texty výzev včetně realizační dokumentace nutné pro podání žádosti je 

možné získat na stránkách programu: www.sk-cz.eu 

 

  

http://www.sk-cz.eu/
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Zaměstnavatelé mohou opět žádat o 

příspěvek na podporu vzdělávání 

zaměstnanců 
 

Příspěvek ve výši až šest milionů korun ročně mohou získat zaměstnavatelé, kteří 

se rozhodnou investovat do dalšího vzdělání svých pracovníků. Příjem žádostí o 

finanční podporu v rámci projektu „Podpora odborného vzdělávání 

zaměstnanců II“ (POVEZ II) zahájil Úřad práce ČR dne 31. 3. 2016. 

 

Program POVEZ II navazuje na projekty POVEZ a „Vzdělávejte se pro růst!“, které 

ÚP ČR realizoval v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. V 

této praxi proto pokračuje i během dalšího programového období 

prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Současný projekt poběží 

až do 30. 11. 2020. 

 

Díky projektu POVEZ II mohou zaměstnavatelé získat finanční příspěvky na 

zvyšování odborných znalostí a dovedností stávajících a budoucích 

zaměstnanců. Program pomůže i těm, kteří právě nastoupili a potřebují více 

času na zaučení. Zapojit se do něj mohou také osoby samostatně výdělečně 

činné, a to jak se zaměstnanci, tak i bez nich. Podporu mohou nyní získat i nově 

vzniklé firmy. Celkem má ÚP ČR v rámci projektu k dispozici téměř 3,5 mld. Kč. 

 

O přiznání příspěvku a jeho výši rozhoduje konkrétní krajská pobočka Úřadu 

práce ČR. Při posuzování žádostí bere mimo jiné v potaz, jestli poskytnutá 

podpora pomůže zlepšit situaci na konkrétním trhu práce nebo zda bude mít 

vzdělávání pozitivní dopad na podnik i samotného zaměstnance. 

 

Příspěvek na vzdělávací aktivitu může dosáhnout až 85 % skutečně 

vynaložených nákladů. Příspěvek na mzdu jednoho zaměstnance pak nejvýše 

176 Kč za hodinu, včetně odvodů na zdravotní a sociální pojištění. Žadatel může 

v průměru čerpat až 500 tis. Kč měsíčně. Maximální poskytnutá roční částka ale 

nesmí překročit 6 mil. Kč. 

 

Projekt nově cílí také na podporu vzdělávání zaměstnanců nad 54 let. Právě tito 

zaměstnanci totiž patří mezi skupiny ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností. 

V pozdější fázi se pak POVEZ II zaměří na podporu systémových prvků v dalším 

profesním vzdělávání, jako je například tvorba a realizace podnikových 

vzdělávacích plánů. Podrobné informace k projektu POVEZ II jsou k dispozici na 

portálu MPSV pod následujícím odkazem: 

http://portal.mpsv.cz/upcr/esf/projekty_v_realizaci/celorep/povez-ii 

 

 

 

http://portal.mpsv.cz/upcr/esf/projekty_v_realizaci/celorep/povez-ii
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Start druhé výzvy v Central Europe 
Na sklonku dubna byla vyhlášena 2. výzva programu Interreg Central Europe. 

(CE). CE je evropský dotační program, který poskytuje podporu nadnárodním 

středoevropským partnerstvím z veřejného i soukromého sektoru. Způsobilí 

žadatelé musí pocházet z regionu střední Evropy a zformovat konsorcium min. tří 

subjektů ze tří různých zemí. Alokace druhé výzvy dosahuje 90 mil. EUR, přičemž 

je tato suma rozdělena do čtyř prioritních os, které se zaměřují na inovace, 

nízkouhlíkové strategie, přírodní a kulturní zdroje pro udržitelný růst a v neposlední 

řadě na dopravu. Výstupy jednotlivých projektů by měly být ve formě: strategií 

a akční rozvojové plány v rámci dílčích regionů, implementačních a 

rozvojových nástrojů, pilotních projektů, tréninků či inovačních sítí. Více 

informací a podrobné podmínky jednotlivých prioritních os naleznete zde: 

http://www.interreg-central.eu/ 

 

Nové výzvy společných evropských 

podniků 
Cílem společných evropských podniků (JTI) je podpora rozsáhlých 

mezinárodních projektů výzkumu a vývoje. Pod pojmem JTI si představme 

skupinu, která je složená ze zástupců průmyslu a Evropské komise. Těchto skupin 

je šest, dle šesti základních témat stěžejních pro evropský průmysl. V rámci dvou 

těchto skupin, konkrétně v Bio Based Industries (BBI) a  Innovative Medicines 

Initiative II (IMI 2) byla vyhlášeny nové výzvy. Informace k IMI 2 naleznete zde: 

http://www.imi.europa.eu/content/imi-2 a k BBI zde http://www.bbi-

europe.eu/participate/calls-proposals-2016 

 

 

 
  

http://www.interreg-central.eu/
http://www.imi.europa.eu/content/imi-2
http://www.bbi-europe.eu/participate/calls-proposals-2016
http://www.bbi-europe.eu/participate/calls-proposals-2016
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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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Připravované výzvy 

 

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 

 

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 bude probíhat formou zjednodušeného vykazování jednotkových 

nákladů (osobohodina) - jednotka bude stanovena v předem stanovené výši 

a nebude 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 bude i školení 

zaměstnanců s výkonem práce v Praze, a to v případě, proběhne-li školení 

mimo území hl. m. Prahy    

 

Kdy mohu podávat žádost 

 Příjem žádostí bude probíhat od června 2016 do 1. 8. 2016  DOPORUČUJEME 

PŘÍPRAVU DOKUMENTŮ JIŽ NYN 

 

 

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: 
Makedonie - Podpora pro správu fondů EU 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1461678246153&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138014  

Projekt má za cíl podpořit vnitrostátní správu v účinném a efektivním řízení a 

čerpání fondů EU. Bude zahrnovat celý cyklus, včetně strategického plánování, 

programování, realizace, monitorování a vyhodnocení předvstupní pomoci. 

Projekt má posílit realizaci sektorového přístupu napříč 7 odvětvími, které budou 

vymezeny v zemském strategickém dokumentu a v závislosti na pomoci EU. 

Zhotovitel poskytne podporu pro vybudování/zdokonalení i) strategického 

plánování v odvětví, ii) odvětvových konzultačních mechanismů zahrnujících 

příslušné zúčastněné strany, iii) systému řízení výkonnosti odvětví; iv) 

strategického plánování rozpočtu v odvětví, v) institucionálních kapacit a 

klíčových podnikových procesů v rámci administrativy. Projekt rovněž podpoří 

národní správu při zlepšování programování a monitorování a hodnocení na 

úrovni programu finanční pomoci EU v souladu se zásadami a požadavky 

odvětvového přístupu. 

Makedonie - Dodávka vhodného vybavení pro výměnu a řízení informací a 

monitorování ve vztahu k řízení vody, odpadů, ovzduší a k přírodě a změně 

klimatu. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1461678533943&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=4&aoref=138006  

Předmětem zakázky je dodávka, doručení, vyložení, instalace, zprovoznění, 

testování a školení týkající se vybavení na výměnu a správu informací a 

monitorování v případě řízení vody, odpadu ovzduší a přírody pro ministerstvo 

životního prostředí a územního plánování a národní hydro-meteorologické 

služby. Vybavení má orientačně zahrnovat: laboratorní vybavení; vybavení pro 

monitoring kvality ovzduší; vybavení v oblasti bezpečnosti práce; zvláštní 

vybavení týkající se ochrany přírody (kamery, detektory atd.) IT vybavení 

(software a hardware) a vozidla. 

 

Turecko - Technická pomoc pro zřízení systému zemědělského poradenství (FAS) 

v Turecku. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1461678430152&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=4&aoref=138003  

 

Cílem systému zemědělského poradenství je pomoci zemědělcům získat více 

informací o materiálových tocích a zemědělských procesech týkajících se 

životního prostředí, bezpečnosti potravin a zdraví a dobrých životních 

podmínkách zvířat. Souběžně byl tento systém zaveden jako systém 

podmíněnosti.  

Poskytovatel služeb podpoří ministerstvo potravin, zemědělství a živočišné 

výroby při:  

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1461678246153&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138014
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1461678246153&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138014
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1461678246153&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138014
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1461678533943&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=4&aoref=138006
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1461678533943&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=4&aoref=138006
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1461678533943&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=4&aoref=138006
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1461678430152&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=4&aoref=138003
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1461678430152&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=4&aoref=138003
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1461678430152&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=4&aoref=138003
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i) zřízení systému zemědělského poradenství v souladu s požadavky EU; a  

ii) zvýšení informovanosti pravděpodobných poradců a zemědělců o 

materiálových tocích, zemědělských procesech týkajících se životního prostředí, 

bezpečnosti potravin, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat, podmíněnosti 

a standardů pro dobré zemědělské a environmentální podmínky (GAEC). 

 

Oznámení o veřejné zakázce: 
Arménie - Posílení kapacit arménského jaderného regulačního úřadu a jeho 

organizace technické podpory s provedením přezkumu dokumentace 

prokazující dlouhodobou bezpečnost bloku č. 2 atomové elektrárny Metsamor. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1461675625613&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137935  

Specifické cíle tohoto projektu jsou následující: 

a) posílení kapacit Arménského jaderného regulačního úřadu (ANRA) a 

Střediska pro jadernou a radiační bezpečnost (NRSC) v oblasti přezkumu, 

hodnocení bezpečnosti a udělování licencí v souvislosti s opatřeními na zvýšení 

bezpečnosti zařízení vyplývajícími ze zátěžových zkoušek v arménské jaderné 

elektrárně; 

b) posílení kapacit ANRA a NRSC v oblasti přezkoumávání dokumentů 

obsahujících bezpečnostní odůvodnění a přihlášky o udělení licence týkajících 

se plánovaného dlouhodobého provozu (LTO) arménské jaderné elektrárny; 

c) posílení regulačního rámce uplatněného pro regulační dohled plánovaného 

dlouhodobého provozu arménské jaderné elektrárny; 

d) poskytnout pomoc na místě pro ANRA ze strany odborníků EU během 

licenčního přezkumu činností týkajících se realizace zlepšení v oblasti 

bezpečnostních opatření a plánovaného dlouhodobého provozu. 

Gruzie - Poskytnutí služeb bezpečnostní ostrahy pro misi EUMM. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1461677970440&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=137834  

Fyzická ochrana majetku (osob, vybavení a prostor) mise EUMM v jejím ústředí v 

Tbilisi, jakož i oblastních kancelářích mise a předsunuté základny tak, aby 

zaměstnanci EUMM mohli plně provádět své činnosti a povinnosti ve shodě s 

nejlepšími možnými bezpečnostními normami v místě výkonu práce a ubytování 

zaměstnanců. 

Indie – Technická pomoc pro iniciativu v oblasti účinného využívání zdrojů (REI) 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1461677840960&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=137660  

Obecným cílem projektu, jehož je tato zakázka součástí, je přispět k účinnosti 

využívání zdrojů v Indii.  

Zakázka, která bude zadána, je zakázkou na technickou pomoc, která podpoří 

dialog týkající se politiky ochrany životního prostředí EU vedený s Indií s cílem 

podpořit sladění stanovisek a usnadnit výměnu informací a odborných kapacit 

v oblasti problematik souvisejících s účinností využívání zdrojů, jako jsou 

ekologická udržitelnost, ochrana a nakládání s přírodními zdroji, úrodnost půdy, 

zabezpečení dodávek vody, ochrana biologické rozmanitosti, ekologické prvky 

udržitelného městského rozvoje atd.  

V rámci této zakázky budou zajištěny studie, které provedou inventarizaci 

stávajících a budoucích potřeb v oblasti zdrojů, vypracují strategie účinného 

využívání zdrojů v odvětvích mobility, stavebnictví a obnovitelné energetiky a 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1461675625613&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137935
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1461675625613&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137935
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1461675625613&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137935
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1461677970440&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=137834
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1461677970440&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=137834
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1461677970440&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=137834
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1461677840960&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=137660
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1461677840960&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=137660
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1461677840960&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=137660
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získávání zdrojů z odpadu v Indii. Zváženy mohou být i další zájmová odvětví.  

Zakázka podpoří zakládání partnerství mezi evropskými 

podniky/zainteresovanými stranami a indickými zainteresovanými stranami v 

oblasti účinného využívání zdrojů. Jejím cílem je rovněž prosazovat normy a 

podnikatelské postupy EU v daném odvětví a pomoci podpořit „zelenání“ 

obchodu v Indii, a to např. zaváděním kritérií udržitelnosti v podnikatelských 

modelech, podporou udržitelné výroby a spotřeby a předcházením vzniku 

odpadů a opětným využíváním a recyklací odpadu.  

A konečně tato zakázka podpoří osvětovou kampaň o nutnosti zdrojově 

účinných přístupů v Indii mezi klíčovými vládními a nevládními organizacemi, 

podnikatelskou sférou, studenty, médii a širokou veřejností za použití a při 

prosazování evropských osvědčených postupů. 

 

Jordánsko - Technická pomoc pro program obnovitelné energie a energetické 

účinnosti v Jordánsku REEE II 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1461675783407&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137922  

Poskytnout podporu hlavním institucionálním činitelům v odvětví energetiky tím, 

že jim budou nabídnuty technické vstupní informace v oblasti obnovitelné 

energie a energetické účinnosti a odborné kapacity v oblasti financí a obchodu 

(pobídky v oblasti sledování trhu a navrhování), jakož i vytvořit legislativní a 

regulační rámec (strategický a navrhovací) a mobilizovat přitom veřejný a 

soukromý sektor a podporovat zaškolení, utváření povědomí a přenos znalostí s 

cílem dosáhnout cílů 10 % podílu obnovitelné energie a 20 % úspory energie do 

roku 2020.  

Kosovo – výstavba silnice – Dragash/Kosovo – Shishtavec/Albania 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1461676342123&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=137981  

Cílem je výstavba silnice mezi obcemi Dragash a Shistavec včetně výstavby 

parkovacího stání u hraničního přechodu na kosovské hranici. Počítá se 

s výraznou úpravou krajiny v rámci rozšiřování a srovnání silnice za účelem 

splnění konstrukční rychlosti. Součástí zakázky je i výstavba mostu s rozpětím 8 

metrů, výstavba opěrných zdí 3, 5 až 7 metrů vysokých, a dále vybudování 

kanalizace a parkoviště o ploše 2000m2.  

 

Libanon - Vybavení pro zařízení na zpracování tuhého komunálního odpadu ve 

2 položkách. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1461676025139&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138015  

Účelem této zakázky je dodávka 4 zařízení na zpracování odpadu v lokalitách 

Zahle, Baalbek, Joub Janine a Srar-Akkar, a to jednotlivě a s různými typy 

specializovaného elektromechanického vybavení pro využití tříděného 

komunálního odpadu (dále uváděného jako tuhý komunální odpad – MSW) 

včetně odpadu vhodného pro další zpracování jako palivo z odpadů (RDF), 

jakož i pro kompostování organické části odpadu.  

 

 

 

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1461675783407&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137922
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1461675783407&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137922
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1461675783407&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137922
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1461676342123&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=137981
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1461676342123&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=137981
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1461676342123&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=137981
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1461676025139&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138015
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1461676025139&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138015
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1461676025139&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138015
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Srbsko - Dohled nad pracemi (snižování emisí NOx v jednotce A4 tepelné 

elektrárny Nikola Tesla). 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1461675939702&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=137764  

Účelem této zakázky je poskytnout služby dohledu a provedení všech povinností 

náležících „inženýrovi“ dle specifikace ve smluvních podmínkách FIDIC (závody 

a výstavba na klíč – „žlutá kniha“ FIDIC). Poskytovatel služeb poskytne 

příjemcům nezbytnou technickou podporu, účinný dohled a řízení projektu v 

rámci zakázky na stavební práce: návrh, výstavba, zprovoznění, zkušební 

provoz, předávání a oznamování závad až do vydání osvědčení o výkonnosti 

systému spalování s nízkými emisemi NOx v jednotce A4 v tepelné elektrárně 

Nikola Tesla. 

 

Ukrajina - Služby bezpečnostní ostrahy. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1461678102642&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=137895 

Poskytnutí statické a mobilní ostrahy v režimu 24 hodin denně / 7 dní týdně pro 

zajištění fyzické ochrany zaměstnanců mise, majetku, vybavení a prostor, 

včetně případných zařízení mimo areál a regionálních zařízení (pokud budou 

zřízena) mise EUAM Ukrajina v Kyjevě a v regionálních středicích (nejprve 3 

lokality v Kyjevě, Lvově a v Charkovu). Mimo jiné to zahrnuje prohledávání 

vozidel a návštěvníků, vnější/vnitřní obchůzkové hlídky, hlášení incidentů, 

kontrolu záznamů ze systému průmyslové televize, systémů poplachu v případě 

vniknutí a systémů zjišťování požárů; týmy bezpečnostní reakce (SRT) provádějící 

kontrolu bezpečnostní situace obhlídkami v určené oblasti a reagující na 

spuštění poplachu / nouzová volání z úřadů mise a/nebo bydlišť mezinárodních 

členů mise. 

 

Tanzanie - Posílení technických kapacit Tanzanské komise pro atomovou energii 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1461675534404&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136969  

Zakázka předpokládá dodávku, doručení (včetně jakékoliv požadované 

dokumentace), certifikaci, přejímací zkoušky, instalaci a licencování, 

zprovoznění (v případě, že je to uvedeno v technických specifikacích), 

poprodejní služby a školení (v případě, že je to uvedeno v technických 

specifikacích) vybavení pro modernizaci radioanalytických laboratoří 

Tanzanské komise pro atomovou energii (TAEC), čímž se zajistí pokračování její 

schopnosti poskytovat služby v rámci: 

• dozimetrie a radiační ochrany, 

• ekologického odebírání vzorků a analyzování, a 

• jaderných bezpečnostních opatření (evidence a kontrola jaderného 

materiálu). 

 

 

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1461675939702&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=137764
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1461675939702&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=137764
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1461675939702&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=137764
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1461678102642&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=137895
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1461678102642&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=137895
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1461678102642&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=137895
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1461675534404&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136969
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1461675534404&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136969
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1461675534404&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136969

