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 OPPIK: Nové výzvy 
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) jako řídicí orgán Operačního programu 

podnikání a inovace (OPPIK) vyhlásilo nové výzvy k následujícím dotačním 

programům podpory OP PIK 

 

1. Partnerství znalostního transferu 
Cílem programu je nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a 

šíření znalostí a větší otevření vysokých škol ke spolupráci s podnikatelskou sférou. 

Žádosti o podporu jsou přijímány od 7. 11. 2016 do 7. 2. 2017. Jedná se o kolovou 

výzvu č. 2. 

 

Oprávnění žadatelé 

malé a střední podniky (MSP), výzkumné organizace (VO) 

 

Míra a výše podpory 

70% dotace ve 0,5 – 3,5 mil. Kč 

 

Podporované aktivity 

 vytvoření partnerství mezi MSP a organizací pro výzkum a šíření znalostí 

za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke 

kterým podnik nemá přístup; znalostní transfer je realizován za účasti 

absolventa magisterského či doktorského studia přímo v provozovně 

podniku za dohledu vybraného expertního pracoviště 

 projekt musí být zaměřen na minimálně jednu z následujících aktivit a 

musí mít strategický význam pro další rozvoj podniku: 

o zlepšení výrobních procesů 

o vývoj/inovace nových produktů a služeb nebo inovace procesu 

při vývoji a zavádění nových produktů a služeb 

o zlepšení podnikových procesů včetně procesu produktové 

certifikace 

 

Způsobilé výdaje 

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

cestovné 

 

Specifika programu 

 místo realizace v ČR kromě hl. m. Prahy 

 shoda projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní 

specializaci České republiky (RIS3 Strategie)  

 veškerý zisk z transferu znalostí prováděného organizací pro výzkum a 

šíření znalostí musí být znovu investován do primární činnosti této 

organizace 

 každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně 1 

projekt (tzn. 1 aktivní žádost o podporu, ve které vystupuje jako příjemce 
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2. Spolupráce — Klastry 
Cílem programu je podpořit rozvoj inovačních sítí – klastrů jako nástroje pro 

zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi 

podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou. Předběžné žádosti o podporu jsou 

přijímány od 7. 11. 2016 do 12. 1. 2017. Žádosti o podporu jsou přijímány od 7. 2. 

2017 do 7. 4. 2017. Jedná se o kolovou výzvu č. 3. 

 

Oprávnění žadatelé 

podnikatelské subjekty (splňující definici klastru) a výzkumné organizace 

 

Míra a výše podpory 

Odvíjí se od konkrétní aktivity, obecně se jedná o 35 – 70% dotaci ve výši 500 tis. 

Kč až 40 milionů Kč 

 

Podporované aktivity 

 kolektivní výzkum 

 sdílená infrastruktura 

 internacionalizace klastru 

 rozvoj klastrové organizace 

 

Způsobilé výdaje 

Odvíjí se od konkrétní aktivity, obecně se jedná o: mzdy a pojistné, externě 

pořizované služby ve výzkumu a vývoji (smluvní výzkum, konzultační služby), 

materiál, dodatečné režijní náklady, nákup staveb, technické zhodnocení 

staveb, stroje a zařízení včetně hardware a sítí, software a data, práva 

duševního vlastnictví, nájem, cestovné, služby poradců, expertů, studie, 

marketing a propagace, semináře, konference, marketing a propagace, 

správa zařízení klastru či materiál 

 

Specifika programu 

 místo realizace v ČR kromě hl. m. Prahy 

 shoda projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní 

specializaci České republiky (RIS3 Strategie)  

 veškerý zisk z transferu znalostí prováděného organizací pro výzkum a 

šíření znalostí musí být znovu investován do primární činnosti této 

organizace 

 každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně 1 

projekt (tzn. 1 aktivní žádost o podporu, ve které vystupuje jako příjemce 
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3. Marketing 
Hlavním cílem Výzvy programu Marketing je podpořit malé a střední podniky při 

snaze nacházet nové trhy, vstupovat na ně a udržet se na nich. S tím souvisí 

zvýšená schopnost mezinárodní expanze, rozšiřování exportní působnosti, 

výrobních a prodejních aktivit. Tento cíl bude naplňován prostřednictvím účasti 

podniků na zahraničních výstavách a veletrzích, kde mohou navazovat nová 

obchodní partnerství. Žádosti o podporu jsou přijímány od 7. 11. 2016 do 31. 1. 

2017. Jedná se o kolovou výzvu č. 2. 

 

Oprávnění žadatelé 

MSP se dvě uzavřenými účetními obdobími 

 

Míra a výše podpory 

50% dotace ve výši 200 tis. Kč až 5 mil. Kč 

 

Podporované aktivity 

 Prezentace podnikatelů na zahraničních výstavách a veletrzích s cílem 

navázat nová obchodní partnerství či oslovit nové trhy a to rovněž 

formou společné účasti na zahraničním veletrhu či výstavě s více 

účastníky, tato účast bude uznána za způsobilou, pokud půjde o 

samostatnou prezentaci příjemce podpory na stánku. 

 Výroba marketingových materiálů určených pro výstavu a veletrh, 

doprava exponátů. 

 

Způsobilé výdaje 

 pronájem, zřízení a provoz stánku na výstavách a veletrzích v zahraničí 

o grafický návrh stánku, výkresová dokumentace stánku 

o pronájem výstavní plochy 

o připojení k inženýrským sítím (voda, odpad, plyn, elektroinstalace, 

osvětlení, vzduchotechnika, požární bezpečnost) 

o připojení k internetu 

o pronájem stánku a nezbytně nutného zařízení k jeho chodu 

(nábytek, promítací plátno, počítač, kuchyňské vybavení) 

o montáž, instalace a demontáž vystavovaných exponátů 

o demontáž, povinné poplatky spojené s účastí na příslušné 

výstavě nebo veletrhu stanovené jejich organizátorem 

o služby spojené s provozem stánku 

 doprava vystavovaných exponátů, stánku a jeho vybavení na veletrh a 

výstavu v zahraničí a zpět, vč. balného a manipulace zajišťovaná 

externím dodavatelem 

 marketingové propagační materiály 

 tvorba propagačních materiálů v cizích jazycích pro účely účasti na 

konkrétním veletrhu nebo výstavě v zahraničí a povinné prvky publicity 

o propagační materiály v tištěné formě (letáky, prospekty, 

brožurky, katalogy) 

o propagační materiály v elektronické formě - videoprezentace 

(CD/DVD/flashdisk prezentace) – nutno rozdělit fakturačně na 

obsah/nosič 
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o inzeráty v tisku ve formě pozvánky na veletrh, včetně 

grafických návrhů, překladů do cizích jazyků i tisku 

 

Specifika programu 

 Všechny náklady se musejí týkat výstav či veletrhů realizovaných v rámci 

daného projektu. Nelze dotovat obecně reklamu, PR či marketing na 

daném trhu. 

 Výše dotace na dopravu exponátů je maximálně 150 000 Kč na jednu 

akci. 

 Výše dotace na tvorbu propagačních materiálů je maximálně 50 000 Kč 

na jednu akci. 

 Výše dotace na účast na jedné akci je maximálně 500 000 Kč. 

 Dotace na náklady na dopravu a propagační materiály je hrazena v 

režimu de minimis. 

 Nelze hradit účasti na těch akcích, na které se účastníte hromadně v 

rámci aktivit CzechTrade, Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) apod. 

 Lze uzavřít smlouvy a objednávky na účast před datem podání žádosti, 

pouze pokud je datum uskutečnění zdanitelného plnění a související 

úhrada po datu podání registrační žádosti = způsobilý výdaj. 
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4. Nemovitosti 
Cílem programu Nemovitosti je usnadňovat malým a středním podnikatelům 

rekonstrukci zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících budov pro 

provádění podporovaných ekonomických činností. Dotace získané v rámci 

programu Nemovitosti slouží k rekonstrukci objektů a brownfields. Novostavba 

na zelené louce však nebude podporována. Příjem Žádostí o podporu probíhá 

od 21. 11. 2016 do 21. 2. 2017 a jedná se o kolovou výzvu č. 2. 

 

Oprávnění žadatelé 

MSP aktivní ve zpracovávatelském průmyslu či zpracování odpadů 

 

Míra a výše podpory 

35 – 45% dotace ve výši 1 – 50 mil. Kč. 

 

Podporované aktivity 

 rekonstrukce objektu – projekt, jehož realizací dojde k rekonstrukci 

technicky nevyhovujícího objektu nebo objektu typu brownfield na 

podnikatelský objekt  

 revitalizace plochy pro vlastní podnikání – projekt regenerace pozemku 

pro vlastní podnikatelské účely 

 podporována nebude výstavba objektu jakožto novostavby, tzv. na 

zelené louce 

 

Způsobilé výdaje 

 rekonstrukce objektů, modernizace a úpravy 

 zhotovení projektové dokumentace, projektová a inženýrská činnost  

 příprava území (terénní úpravy, demolice, …) 

 odstranění nevyužitých staveb 

 inženýrské sítě a komunikace 

 hardware a sítě, technické zařízení budov 

 

Specifika programu 

 Realizací projektu dojde k rekonstrukci zastaralých a technicky 

nevyhovujících budov, či jejich nahrazení novými budovami. 

 Nemovitost, která je předmětem projektu, musí být po schválení projektu 

při podání žádosti o platbu ve vlastnictví příjemce dotace. 

 Minimální podlahová plocha po rekonstrukci objektu musí být minimálně 

500 m2. 

 Nemovitosti musí být registrovány v Národní databázi brownfields do 

kategorie brownfield nebo nemovitost k rekonstrukci. 

 Výdaje budou dotovány maximálně do částky dle normativů pro 

ocenění stavebních prací (ÚRS). 

 Stavební práce nesmí být zahájeny a smlouvy s dodavateli nesmí být 

uzavřeny před datem podání žádosti o podporu. 

 Je dotovaný nárůst obestavěného prostoru nebo podlahové plochy o 

max. 100 % původních parametrů 

 Stavební povolení (pokud je ze zákona vyžadováno) bude nezbytné 

doložit po schválení Plné žádosti k podpisu Podmínek  
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5. Školicí střediska 
Uvažujete o výstavbě nebo rekonstrukci školicího centra? Potřebujete 

zmodernizovat Vaše prostory pro vzdělávání zaměstnanců či pořídit školicí 

pomůcky? Jste malým a středním podnikem? Pokud ano, právě pro Vás je 

určen program Školicí střediska. Příjem Žádostí o podporu probíhá od 14. 11. 2016 

do 14. 2. 2017 a jedná se o kolovou výzvu č. 2. 

 

Oprávnění žadatelé 

MSP 

 

Míra a výše podpory 

50% dotace ve výši 500 tis. Kč až 5 mil. Kč v režimu de minimis 

 

Podporované aktivity 

 výstavba nových školicích center 

 rekonstrukce školicích center 

 pořízení vybavení školících prostor – nábytek, IT vybavení, praktické 

školicí pomůcky atd. 

 pořízení vzdělávacích programů 

 

Způsobilé výdaje 

 dlouhodobý hmotný majetek (rekonstrukce, výstavba či odstranění 

staveb, inženýrské sítě, inženýrská činnost, projektová dokumentace 

související se stavebními úpravami, hardware a sítě, technické zařízení, 

ostatní stroje a zařízení nezbytné pro zajištění vzdělávání) 

 dlouhodobý nehmotný majetek (školicí program, software a data) 

 drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 

 

Specifika programu 

 skutečné místo dopadu realizovaného projektu musí být území ČR mimo 

hlavního města Prahy 

 místo realizace projektu může být pouze jedno na jeden projekt 

 do způsobilých výdajů lze zahrnout výstavbu/rekonstrukci pouze v 

případě, kdy je žadatel majitelem rekonstrukcí (výstavbou) dotčených 

nemovitostí a ploch; v případě provádění stavebních prací v 

pronajatých prostorech nelze tyto zahrnout mezi způsobilé výdaje 

projektu 

 každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně 1 

projekt 

 

  



 

 

8 

 

 

6. ICT a Sdílené služby 
A. Aktivita budování a modernizace datových center 

Cílem programu ICT a sdílené služby v této aktivitě je podpora podnikatelských 

subjektů, které se zaměřují výstavbu, rozšiřovaní či provoz vlastních datových 

center. Datovým centrem se rozumí centrum, které má optimalizovanou 

spotřebu elektrické energie, využívá hospodárný hardware a jeho virtualizaci. 

Poskytuje pronájem a provoz aplikací včetně pronájmu výpočetního výkonu ve 

vysoce bezpečném prostředí, případně je využíváno pro potřeby majitele nebo 

skupiny firem. Příjem Žádostí o podporu probíhá od 16. 11. 2016 do 16. 2. 2017 a 

jedná se o kolovou výzvu č. 2. 

 

Oprávnění žadatelé 

Podniky všech velikostí 

 

Míra a výše podpory 

25–45% dotace ve výši 10 až 120 mil. Kč. 

 

Podporované aktivity 

Podporu lze čerpat především na pořizování IT infrastruktury (jako servery, racky, 

sítě, ostatní HW, řídící SW apod.) a non IT infrastruktury (jako UPS, klimatizace, 

diesel generátory apod.). Dále stavební náklady – pořízení a rekonstrukce 

budovy, výstavba apod. Jedná se o podporu kompletního vybavení datového 

centra. 

 

Způsobilé výdaje 

pořízení pozemků, budov, staveb, rekonstrukce staveb, hardware, software, 

ostatní stroje a zařízení a služby expertů (pouze MSP) 

 

Specifika programu 

 Povinná investice se skládá z nákupu majetku, který musí být využit pro 

účely projektu. 

 Pořízený majetek musí být: 

o účtován jako dlouhodobý majetek a odepisován 

o nový, tj. dříve neodepisovaný (platí pro velké podniky) 

o pořízen v souvislosti s Projektem 

 Ceny pořízeného majetku musí odpovídat tržní úrovni. 

 Udržitelnost pořízeného majetku a provozovny – 5 let od proplacení 

poslední částky dotace 

 Náklady na stavby mohou být max. 40 % ostatních způsobilých nákladů 

projektu; 10 % mohou náklady na nákup pozemku 

 

B. aktivita zřizování a provoz center sdílených služeb 

Cílem programu ICT a sdílené služby v této aktivitě je podpora podnikatelských 

subjektů, které se zaměřují na poskytování outsourcovaných odborných služeb. 
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Centrem sdílených služeb se rozumí funkčně samostatná jednotka, která 

přebírá zodpovědnost za řízení, provoz a administraci určité vnitropodnikové 

funkce s přidanou hodnotou. Centrum přebírá a sdružuje výkon těchto funkcí 

od společností v rámci skupiny nebo od externích zákazníků (outsourcing), pro 

něž dané funkce nejsou hlavním předmětem podnikání. Činnosti spojené s 

výkonem dotčených procesů se pro centrum stávají hlavním předmětem 

aktivity. Příjem Žádostí o podporu probíhá od 16. 11. 2016 do 16. 2. 2017 a jedná 

se o kolovou výzvu č. 2. 

 

Oprávnění žadatelé 

Podniky všech velikostí 

 

Míra a výše podpory 

25 – 45% dotace ve výši 1 až 100 mil. Kč. 

 

Podporované aktivity 

Jedná se zejména o takové vnitropodnikové funkce jako účetnictví, finance, 

administrace v oblasti lidských zdrojů, správa informačních systémů, 

sofistikované kreativní aktivity (jako např. práce grafiků, projektantů, 

konstruktérů, designérů apod.), správa a optimalizace výrobních systémů apod. 

Za vnitropodnikové funkce se nepovažují takové aktivity jako např. stravovací 

služby, úklidové služby, ostraha, call centra. 

 

Způsobilé výdaje 

 Superhrubé mzdy (hrubá mzda a odvody zaměstnavatele) 

o mzdové náklady zaměstnanců (nikoliv tedy OSVČ) 

o trvání mzdové podpory - max. 24 měsíců za každou pozici 

o dotovány mzdy stávajících na projekt přeřazených i nových 

zaměstnanců ale za předpokladu, že počet dotovaných pozic 

bude roven počtu úvazků, o který bude zvýšen počet 

zaměstnanců 

o výše mezd, které jsou příjemcem nárokovány jako způsobilý 

výdaj, musí být přiměřené, tj. musí odpovídat výši mezd v oboru, 

místě a čase obvyklých. 

o mzda za práci mimo projekt není způsobilá a nelze ji nárokovat k 

proplacení. 

 Ostatní náklady 

 pořízení potřebného hardware a sítí 

 počítače, notebooky, servery apod. 

 nákup software 

 Náklady na nákup majetku jsou způsobilé pouze do hodnoty 

minimální požadované výše investice – viz níže (tj. 300 tis.; 500 tis.;1 

mil. Kč = dotace: 135 tis. Kč 175 tis. Kč 250 tis. Kč) 

 

Specifika programu 

 Služby musí být poskytovány z centra žadatele, ne u klienta (= dotovaní 

pracovníci „sedí“ v jedněch kancelářích/budově žadatelské firmy). 

 Podporu lze čerpat především na superhrubé mzdy zaměstnanců; 

sekundárně pak na pořízení majetku. 
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 Veškeré dotované náklady musí mít přímou souvislost se zavedením 

provozu a provozem centra. 

 Vytvoření minimálního počtu pracovních míst (= povinnost zvýšit počet 

celých úvazků vykonávajících činnost sdílené služby v průběhu projektu) 

a provedení tzv. minimální investice dle velikosti podniku (jedná se o 

minimální hodnoty, které musí firma splnit, horní limit není omezen): 

o MP: 10 míst a investice 0,3 mil. Kč 

o SP: 20 míst a investice 0,5 mil. Kč 

o VP: 40 míst a investice 1 mil. Kč 

 Sledované období pro doložení nárůstu počtu zaměstnanců je 12 

měsíců před ukončením projektu (průměrný počet přepočtených 

úvazků) vůči 12 měsícům před zahájením projektu. 

 Akceptované zaměstnanecké poměry 

o HPP 

o DPP 

o DPČ 

 Udržitelnost podpořených pozic - 3 roky od proplacení poslední částky 

dotace (u velkých podniků 5 let) 

 

 

C. aktivita tvorba nových IS/ICT řešení 

Cílem programu ICT a sdílené služby v této aktivitě je podpora podnikatelských 

subjektů, které se zaměřují na tvorbu software. Příjem Žádostí o podporu probíhá 

od 16. 11. 2016 do 16. 2. 2017 a jedná se o kolovou výzvu č. 2. 

 

Oprávnění žadatelé 

Podniky všech velikostí 

 

Míra a výše podpory 

25 – 45% dotace ve výši 1 až 50 mil. Kč. 

 

Podporované aktivity 

 vývoj či tvorba nových softwarových řešení či aplikací včetně jejich 

implementace 

 zásadní rozvoj či upgrade stávajících softwarových produktů; zásadní 

technologická změna  

 vývoj softwarových nástrojů a řešení určených pro interní potřeby 

příjemce, respektive za účelem poskytování služeb na těchto 

softwarových nástrojích založených 

 

Podporu lze čerpat především na superhrubé mzdy stávajících i nových 

zaměstnanců; sekundárně pak na pořízení majetku a dalších provozních 

nákladů. 

 

Veškeré dotované náklady musí mít přímou souvislost s vývojem software, nikoliv 

např. s následným prodejem software, či provozem služby. 

 

 

Způsobilé výdaje 
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 Superhrubé mzdy (hrubá mzda a odvody zaměstnavatele)  

o mzdové náklady zaměstnanců (nikoliv tedy OSVČ), kteří se 

podílejí na tvorbě software, jedná se typicky o pozice:  

 programátor 

 vývojář 

 tester 

 analytik 

 softwarový inženýr 

 IT projektový manažer 

 vedoucí týmu vývoje 

 softwarový architekt 

 konzultant implementace 

o trvání mzdové podpory - max. 24 měsíců za každou pozici 

o dotovány mzdy stávajících na projekt přeřazených i nových 

zaměstnanců  

o výše mezd, které jsou příjemcem nárokovány jako způsobilý 

výdaj, musí být přiměřené, tj. musí odpovídat výši mezd v oboru, 

místě a čase obvyklých. 

o mzda za práci mimo projekt není způsobilá a nelze ji nárokovat k 

proplacení. 

o hodnota dotovaných superh. mezd musí představovat nejméně 

50 % hodnoty celkových dotovaných nákladů 

 Ostatní náklady 

o nájem pozemků a budov 

 místo realizace projektu 

o služby poradců, expertů, studie (pouze pro MSP) 

 jednorázové úkony podložené dohledatelným výstupem 

a týkající se vývoje software či obsahu aplikace  

 specifické práce v IT, expertíza obsahu aplikace aj. 

 není dotována reklama, inzerce apod. 

o pořízení potřebného hardware a sítí nutného k vývoji software  

 počítače, notebooky, servery apod.  

 nákup software nutný k vývoji software 

 náklady za přístup k online službám a aplikacím poskytovaným jako 

SaaS/Cloud 

Náklady na nákup majetku jsou způsobilé pouze do hodnoty minimální 

požadované výše investice – viz níže (tj. 300 tis.; 500 tis.;1 mil. Kč). Dotace na 

majetek a přístup k online službách je poskytována v režimu de minimis. 

 

Specifika programu 

 nutnost navýšit absolutní počet zaměstnanců v celé firmě (a zároveň 

mimo Prahu hl. m.) na odborných místech souvisejících s tvorbou 

software.  
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 Vytvoření minimálního počtu pracovních míst (= povinnost zvýšit počet 

celých úvazků vykonávajících činnost sdílené služby v průběhu projektu) 

a provedení tzv. minimální investice dle velikosti podniku (jedná se o 

minimální hodnoty, které musí firma splnit, horní limit není omezen): 

o MP: 2 místa a investice 0,3 mil. Kč 

o SP: 3 místa a investice 0,5 mil. Kč 

o VP: 4 místa a investice 1 mil. Kč 

 Akceptované zaměstnanecké poměry 

o HPP 

o DPP 

o DPČ 

 Udržitelnost podpořených pozic - 3 roky od proplacení poslední částky 

dotace (u velkých podniků 5 let) 

 

7. ICT a sdílené služby pro začínající podniky 
Cílem programu je podpora podnikatelských subjektů, které se zaměřují na 

tvorbu software. Příjem Žádostí o podporu probíhá od 16. 11. 2016 do 16. 2. 2017 

a jedná se o kolovou výzvu č. 3. 

 

Oprávnění žadatelé 

Mikropodniky (do 10 zaměstnanců) s méně než dvěma uzavřenými účetními 

obdobími 

 

Míra a výše podpory 

60% dotace ve výši 1 až 4 mil. Kč. 

 

Podporované aktivity 

 vývoj či tvorba nových softwarových řešení či aplikací včetně jejich 

implementace 

 zásadní rozvoj či upgrade stávajících softwarových produktů; zásadní 

technologická změna  

 vývoj softwarových nástrojů a řešení určených pro interní potřeby 

příjemce, respektive za účelem poskytování služeb na těchto 

softwarových nástrojích založených 

 

Podporu lze čerpat především na superhrubé mzdy stávajících i nových 

zaměstnanců; sekundárně pak na pořízení majetku a dalších provozních 

nákladů. 

 

Veškeré dotované náklady musí mít přímou souvislost s vývojem software, nikoliv 

např. s následným prodejem software, či provozem služby. 

 

Způsobilé výdaje 

 Superhrubé mzdy (hrubá mzda a odvody zaměstnavatele)  

o mzdové náklady zaměstnanců (nikoliv tedy OSVČ), kteří se 

podílejí na tvorbě software, jedná se typicky o pozice:  

 programátor 

 vývojář 

 tester 
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 analytik 

 softwarový inženýr 

 IT projektový manažer 

 vedoucí týmu vývoje 

 softwarový architekt 

 konzultant implementace 

o trvání mzdové podpory - max. 24 měsíců za každou pozici 

o dotovány mzdy stávajících na projekt přeřazených i nových 

zaměstnanců  

o výše mezd, které jsou příjemcem nárokovány jako způsobilý 

výdaj, musí být přiměřené, tj. musí odpovídat výši mezd v oboru, 

místě a čase obvyklých. 

o mzda za práci mimo projekt není způsobilá a nelze ji nárokovat k 

proplacení. 

o hodnota dotovaných superh. mezd musí představovat nejméně 

50 % hodnoty celkových dotovaných nákladů 

 Ostatní náklady 

o nájem pozemků a budov 

 místo realizace projektu 

o služby poradců, expertů, studie (pouze pro MSP) 

 jednorázové úkony podložené dohledatelným výstupem 

a týkající se vývoje software či obsahu aplikace  

 specifické práce v IT, expertíza obsahu aplikace aj. 

 není dotována reklama, inzerce apod. 

o pořízení potřebného hardware a sítí nutného k vývoji software  

 počítače, notebooky, servery apod.  

 nákup software nutný k vývoji software 

 

Specifika programu 

 Žadatel musí zvýšit počet zaměstnanců (tj. ne IČařů) nejméně o dva celé 

úvazky; převedení jednatelů/majitelů na zaměstnance nepředstavuje 

nárůst počtu zaměstnanců 

 Dotován je ten počet pozic, o který se zvýší počet zaměstnanců v oblasti 

tvorby SW během projektu 

 Pozice a dotovaný majetek musí být udrženy 1 rok od proplacení 

poslední částky dotace 

 Udržitelnost provozovny a činnosti vývoje SW je také 1 rok od proplacení 

poslední částky dotace 

 

  



 

 

14 

 

 

Podpora vzniku a rozvoje sociálních 

podniků a chráněných pracovišť 
V rámci Operačního programu Praha Pól růstu (OP PPR) byla vyhlášena výzva 

č. 25, která dotačně podporuje vznik a rozvoj sociálních podniků, včetně 

podniků propojujících své sociální podnikání s různými formami sociálních služeb 

(např. s chráněným či azylovým bydlením) či komunitních aktivit. Výzva je také 

zacílena na vznik a rozvoj chráněných pracovišť. Příjem žádostí v této kolové 

výzvě probíhá od 21. 11. 2016 do 20. 4. 2017. 

 

Oprávnění žadatelé 

Podnikatelské subjekty deklarující naplňování principů sociálního podniku v 

dokladech o právní subjektivitě, případně v jiných dokumentech definovaných 

touto výzvou. 

 

Míra a výše podpory 

100% dotace ve výši 500 tis. Kč až 4 mil. Kč. 

 

Podporované aktivity 

 vznik sociálních podniků, včetně podniků propojujících své sociální 

podnikání s různými formami sociálních služeb (např. s chráněným či 

azylovým bydlením) či komunitních aktivit. 

 rozvoj sociálních podniků, včetně podniků propojujících své sociální 

podnikání s různými formami sociálních služeb (např. s chráněným či 

azylovým bydlením) či komunitních aktivit. 

 

Způsobilé výdaje 

 rekonstrukce a modernizace objektů sloužících jako provozovna (vč. 

nezbytných demolic, technické infrastruktury, technického zařízení 

budov a ploch) 

 nákup nemovitého majetku 

 nákup nového či použitého zařízení a vybavení (vč. nákupu a instalace 

technologií) 

 pořízení informačních a komunikačních technologií, HW a SW, pořízení 

nehmotného majetku 

 souvisejícího s realizací projektu (např.: licence) 

 nákup služeb spojených s rozvojem podniku (certifikáty jakosti) 
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IraSME & CORNET Partnering Event 
24. listopadu proběhne v Praze tzv. Partnering Event organizovaný sítí IraSME a 

CORNET. Sítě IraSME a Cornet umožňují realizaci mezinárodních projektů 

prostřednictvím národních programů výzkumu a vývoje. IraSME se zaměřuje na 

kolaborativní projekty malých a středních podniků z minimálně dvou 

partnerských zemí s možnou účastí výzkumných organizací. Cornet se zaměřuje 

na realizaci projektů kolektivního výzkumu pro inovační potřeby většího počtu 

malých a středních podniků. 

 

Účelem listopadového setkání bude navázání kontaktů mezi průmyslovými, 

vědecko-výzkumnými a technologickými profesionály, kteří se snaží vyhledat a 

navázat nová mezinárodní partnerství pro účast v mezinárodních dotačních 

titulech. Toto bezplatné setkání může pomoci českým a zahraničním podnikům 

lépe internacionalizovat své aktivity a navázat relevantní (mezi-)oborovou 

spolupráci napříč EU. Více informací o této události a možnost registrace 

naleznete na webu https://www.b2match.eu/irasme-cornet-prague-2016. 

 

https://www.b2match.eu/irasme-cornet-prague-2016
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Seznam projektů financovaných 

z fondů vnější spolupráce EU 
 

Předběžná oznámení: 

 

Makedonie - Dodávka IT zařízení a vozidel pro zemědělství a rozvoj venkova. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1478697055043&do=publi.detPUB&searchty

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

8468 

  

Předmětem této zakázky je dodávka, doručení, vyložení, instalace, testování, 

školení a zprovoznění IT zařízení (zavedení soukromého cloudového řešení s 

konfigurováním a migrací existujících programů, služeb a počítačů na 

ministerstvu zemědělství, lesního hospodářství a vodohospodářství ve 

virtuálním prostředí (virtuální servery, virtuální stolní počítače a virtuální 

aplikace)) a vozidel (terénní vozidla). 

 

 

Turecko - Dodávka vybavení pro projekt odpadních vod v lokalitě Mardin. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1478696892589&do=publi.detPUB&searchty

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

8478  

 

Předmětem zakázky bude dodání, doručení, vyložení, instalace, zprovoznění, 

kontrola, kalibrace, testování, školení uživatelů a záruční služby 

prostřednictvím dodavatele v případě kombinovaného vozidla na čištění 

kanalizací, vozidla vybaveného průmyslovou televizí, vozidla na detekci 

netěsností, vozidel na opravu a údržbu kanalizací a nakládacího jeřábu (hi-

up crane) na přepravu kalu v 5 položkách, která se budou používat v městské 

samosprávě Mardin. 

 

 

Turecko - Dodávka vybavení pro projekt v oblasti vodohospodářství a 

odpadních vod v lokalitě Merzifon. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1478697323713&do=publi.detPUB&searchty

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

8464  

 

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

zaškolení a záruční služby poskytnuté dodavatelem vozidel na čištění 

kanalizace a přepravu kalu, kamerové zařízení s vozidlem, zařízení na detekci 

úniku s vozidlem, software GIS a software na hydraulické modelování, které 

bude využívat samospráva Merzif. 

Nabídkové řízení bude rozděleno do 4 položek:  

položka č. 1: vozidla na čištění kanalizace a přepravu kalu;  

položka č. 2: kamerové zařízení s vozidlem;  

http://www.mzv.cz/representation_brussels/cz/evropska_unie/eu_pro_podnikatele/jak_podnikat_v_zahranici/zapojeni_do_projektu_vnejsi_pomoci/index.html
http://www.mzv.cz/representation_brussels/cz/evropska_unie/eu_pro_podnikatele/jak_podnikat_v_zahranici/zapojeni_do_projektu_vnejsi_pomoci/index.html
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1478697055043&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138468
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1478697055043&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138468
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1478697055043&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138468
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1478697055043&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138468
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1478696892589&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138478
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1478696892589&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138478
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1478696892589&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138478
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1478696892589&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138478
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1478697323713&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=138464
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1478697323713&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=138464
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1478697323713&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=138464
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1478697323713&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=138464
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položka č. 3: zařízení na detekci úniku s vozidlem;  

položka č. 4: GIS a software na hydraulické modelování. 

 

 

Uganda – Technická pomoc na prosazování projektu komerční akvakultury.  

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

services/index.cfm?ADSSChck=1478690956009&do=publi.detPUB&searchty

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

8473  

 

Předmětem zakázky bude propagace akvakultury ve vybrané oblasti za 

účelem prosazování inkluzivního růstu skrze podporu hodnotových řetězců 

v rámci Národního indikativního plánu. Technická pomoc má spočívat 

v poskytnutí poradenství Ministerstvu zemědělství. V návaznosti na tento 

projekt lze očekávat i celou řadu doplňkových veřejných zakázek na práce, 

služby a dodávky. Tyto veřejné zakázky budou implementovány nepřímo 

prostřednictvím místních veřejnoprávních institucí.  

 

 

Oznámení o veřejných zakázkách: 

 

Belize - Dodávka a doručení těžkého zařízení 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1478690780579&do=publi.detPUB&searchty

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

8363 

 

Dodávka, doručení, vyložení a poprodejní služby v případě vysoce 

výkonnostního zařízení k výstavbě silnic pro Ministerstvo práce a dopravy 

(Ministry of Works and Transport – MOWT). Poskytovatel služeb bude také 

odpovídat za předvedení MOWT, jakým způsobem se vybavení ovládá a 

poskytnutí školení na téma základní údržba vybavení; tento personál musí být 

osvědčen/autorizován výrobcem. 

 

 

Brazílie – „Low Carbon Business Action. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1478687021881&do=publi.detPUB&searchty

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

8337 

 

Předmětem veřejné zakázky na služby v rámci tohoto projektu je poskytnout 

technickou pomoc na podporu vypracování životaschopných projektů 

v oblasti nízkouhlíkových technologii – zejména v oblastech jako je výroba a 

spotřeba energie, energetická účinnost, nakládání s odpadem apod. 

 

 

 

 

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1478690956009&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138473
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1478690956009&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138473
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1478690956009&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138473
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1478690956009&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138473
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1478690780579&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138363
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1478690780579&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138363
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1478690780579&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138363
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1478690780579&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138363
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1478687021881&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138337
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1478687021881&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138337
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1478687021881&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138337
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1478687021881&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138337
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Filipíny – Zajištění přístupu k udržitelné energii. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1478687906461&do=publi.detPUB&searchty

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

2092 

  

Pozn: nejedná se o veřejnou zakázku, ale grantovou výzvu určenou primárně 

pro nevládní neziskové společnosti. Vzhledem k relevantnosti projektové 

výzvy, kde se poptává elektrifikaci domácností skrze různé hybridní systémy, 

lze očekávat podnikatelské příležitosti v rámci sub-kontaktování. 

 

 

Korejská republika – zajištění technické podpory – veřejná diplomacie 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1478688311069&do=publi.detPUB&searchty

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

8297  

 

Předmětem je veřejná zakázka na zajištění technické podpory v návaznosti 

na intence delegace EU šířit povědomí o aktivitách EU, podpořit viditelnost 

financovaných akcí a zvýšit vzájemné porozumění a spolupráci mezi EU a KR. 

Technická podpora spočívá např. v zajištění kompilace databází, přípravy 

podpůrných materiálů, vedení diskuzí, zařizování školení, mediální 

propagace apod. 

 

 

Kyrgyzstán - Provedení integrovaného posouzení ekologických dopadů a 

studie proveditelnosti pro bezpečné řízení a rekultivaci bývalého uranového 

komplexu Mailuu-Suu (MC4.01/14). 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1478689094523&do=publi.detPUB&searchty

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

8036 

 

Celkovým cílem je provést integrované hodnocení ekologických dopadů 

(EIA) a studii proveditelnosti (FS) v případě možné sanace a souvisejících 

řídících činností pro bývalé místo těžby uranu Mailuu-Suu. Úkoly v rámci 

projektu budou zahrnovat mimo jiné: analýza vnitrostátní legislativy a 

regulačního rámce; komplexní a pečlivé posouzení současného stavu místa 

a radiologické průzkumy nedalekých osídlených městských oblastí, včetně 

fyzické, demografické, geologické, hydrologické, hydrogeologické a 

radiologické charakterizace; komplexní charakterizace zbylého odpadu; 

současné a dlouhodobé hodnocení dopadu (radiologické a 

neradiologické); posouzení rizik; studie proveditelnosti s navrhovanými plány 

obnovy, včetně nápravných opatření na minimalizaci rizik pro nápravné 

činnosti; hodnocení ekologických, sociálních a ekonomických dopadů; 

rozvoj plánů sanace včetně všech nezbytných dokumentů (návrh, výkresy, 

rozpočet, časový harmonogram atd.) za účelem získání schválení a vypsání 

nabídkového řízení na sanační práce, např. rozvoj ekologického 

monitorování a plánu údržby, hodnocení dostupných služeb, nástrojů, 

dovedností a školení personálu; veřejné konzultace a informovanost; určení 

požadavků na provádění doporučení ekologického a radiologického 

hodnocení; podrobná analýza a návrh specifikací pro mobilní a pevné 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1478687906461&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=152092
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1478687906461&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=152092
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1478687906461&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=152092
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1478687906461&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=152092
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1478688311069&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138297
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1478688311069&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138297
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1478688311069&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138297
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1478688311069&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138297
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1478689094523&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138036
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1478689094523&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138036
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1478689094523&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138036
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1478689094523&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138036
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vybavení pro systémy monitorování rizik na bývalých místech těžby v 

Kyrgyzstánu (dodávka není součástí této zakázky na služby) 

 

 

Rwanda - Kompenzace jalové energie v elektrické soustavě EUCL. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1478690631216&do=publi.detPUB&searchty

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

8210 

 

Účelem této zakázky je návrh, dodávka a instalace kondenzátorových 

baterií ve 3 trafostanicích 110/15 kV: Gikondo, Birembo a Jabana. V každé 

trafostanici budou ve venkovní rozvodně 110 kV instalovány a napojeny na 

sběrnici GIS 15 kV 3 venkovní kondenzátorové baterie. Každá 

kondenzátorová baterie bude 1,5 MVAr a bude řízena relé pro kontrolu 

účiníku. Součástí zakázky je návrh, dodávka a instalace kondenzátorových 

baterií a instalace v trafostanici, včetně stavebních prací. 

 

 

Srbsko - Dodávka a instalace vybavení pro systém monitorování plavby na 

Dunaji. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1478690526570&do=publi.detPUB&searchty

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

8044  

 

Účelem této zakázky je dodávka, doručení, vyložení, instalace, školení, 

zprovoznění a testování vybavení potřebného pro plné nasazení systému pro 

monitorování a odezvu v době plavby, který zahrnuje AtoNs (podpůrné prvky 

pro plavbu) na Dunaji v Republice Srbsko. 

 

 

Turecko - Technická pomoc v rámci školení zaměstnanců ohledně 

okamžitých kontrol (OTSC), hodnocení rizik a softwaru integrovaného 

systému správy a řízení (IACS). 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1478688764256&do=publi.detPUB&searchty

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

7910  

 

Celkovým cílem tohoto projektu je zvýšit připravenost Turecka na budoucí 

provádění společné zemědělské politiky (SZP). Cílem projektu je zvýšení 

kapacity ministerstva potravinářství, zemědělství a živočišné výroby 

zavedením kontrolních prvků a hodnocení rizik požadovaných pro budoucí 

zavádění integrovaného systému správy a řízení (IACS) a využití systému 

identifikace parcel (LPIS). Za tímto účelem bude třeba dosáhnout 

následujících výsledků: 

• bude vyvinut software IACS, budou stanoveny kontrolní prvky a metodika 

hodnocení rizik, 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1478690631216&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138210
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1478690631216&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138210
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1478690631216&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138210
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1478690631216&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138210
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1478690526570&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138044
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1478690526570&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138044
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1478690526570&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138044
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1478690526570&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138044
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1478688764256&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=137910
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1478688764256&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=137910
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1478688764256&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=137910
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1478688764256&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=137910
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• bude zlepšena kapacita ministerstva potravinářství, zemědělství a 

živočišné výroby při využívání softwaru IACS a metodiky OTSC. 

 

 

 

Česká rozvojová agentura si Vás 

dovoluje pozvat na seminář na téma 

 

PARTNERSTVÍ SE SOUKROMÝM SEKTOREM 

 V RÁMCI ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ 

SPOLUPRÁCE ČR – NOVÁ PODOBA 

PROGRAMU B2B 
 

 23. listopadu 2016, Velký sál MZV ČR 

 

Pozvánku naleznete ZDE. 

 

V případě zájmu se, prosím, registrujte na emailové 

adrese: lateckova@czechaid.cz 

 

 

 

 

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČR 

 

 

  

https://drive.google.com/open?id=0B6k1rgr4LCuIUXhtUkJDOTF3UzA
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