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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. Aplikace III. 
Dotace získané v rámci programu Aplikace slouží k podpoře subjektů 

provádějících průmyslový výzkum či experimentální vývoj (VaV). Výsledky 

těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů 

konkurenceschopných na světových trzích. Jedná se o podporu řešení 

konkrétních výzkumných a vývojových projektů, jejichž cílem je dosažení 

jednoho z výsledků: poloprovoz, ověřená technologie, užitný vzor, průmyslový 

vzor, prototyp, funkční vzorek, certifikovaná metodika nebo software. 

 

Příjem žádostí startuje 2. 1. 2017 a jedná se o kolovou výzvu č. 3 s alokací 4,5 mld. 

Kč. 

 

Oprávnění žadatelé 

Podniky všech velikostí 

 

Míra a výše podpory 

25 - 70% dotace ve výši 1 – 100 mil. Kč 

 

Podporované aktivity 

 realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje 

 

Způsobilé výdaje 

 osobní náklady – mzdy výzkumníků, techniků a ostatního podpůrného 

personálu  

 nákup nástrojů, přístrojů a vybavení formou odpisů 

 náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty zakoupené nebo 

pořízené v rámci licence z vnějších zdrojů 

 poradenské a rovnocenné služby využité výlučně pro účely projektu 

 dodatečné režijní a provozní náklady (materiál, dodávky a podobné 

výrobky) 

 

Specifika programu 

 místo realizace v ČR kromě hl. m. Prahy 

 vazba projektu na RIS3 Strategii 

o projekty velkých podniků musí povinně spadat pod některou ze 

znalostních domén definovaných v RIS3 Strategii 

o projekty malých a středních podniků musí povinně spadat pod 

prioritní aplikační domény, národní domény specializace 

definované v RIS3 Strategii 

 pro úspěch žádosti budou klíčové následující faktory 



 

 

4 

 

 

o míra inovativnosti projektu 

o vysoký tržní potenciál a uplatnění vyvíjených produktů 

o kvalita přípravy projektu, klíčové milníky a výstupy, technická 

proveditelnost 

o náročnost výsledku VaV (ideálně dosažení následujících: 

poloprovoz, ověřená technologie a prototyp) 

o kvalitně zpracovaný, podrobný a odůvodněný rozpočet 

projektu  
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2. Inovace – Inovační projekt III. 
Dotace získané v rámci programu Inovace slouží zejména k pořízení výrobních 

technologií, případně paralelní investice do staveb, software či práv duševního 

vlastnictví a investice do nemovitostí. Cílem je zahájení výroby, která je 

založena na nově vyvinutém produktu, popř. na inovovaném výrobním procesu.  

 

Podpora je určena k zavedení nově vyvinutých či inovovaných produktů a 

procesů do výroby a na trh. Mohou ji čerpat podniky všech velikostí realizující 

projekty mimo území hl. města Prahy. Výzkum či vývoj musí být v okamžiku 

podání žádosti o dotaci ukončen a produkt i výrobní proces musí být připraven 

k výrobě. 

 

Příjem žádostí startuje 19. 12. 2016 a jedná se o průběžnou výzvu č. 3 s alokací 5 

mld. Kč. 

 

Oprávnění žadatelé 

Podniky všech velikostí 

 

Míra a výše podpory 

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

 

Podporované aktivity 

 produktová inovace - zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, 

technologií a služeb 

 procesní inovace - zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování 

služeb 

 marketingová inovace – zvýšení prodeje výrobků a služeb 

prostřednictvím významné změny v designu produktu či balení, lepšího 

adresování potřeb zákazníka, otevření nových trhů nebo zavedení 

nových prodejních kanálů 

 organizační inovace – zavedení nových metod organizace firemních 

procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů 

integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především 

na propojení výzkumných a vývojových aktivit, inovací a výroby  

 

Způsobilé výdaje 

 pořízení nových výrobních strojů, zařízení, hardware, software a sítí 

 pořízení práv duševního vlastnictví, pořízení licencí a patentů, software, 

certifikace firmy apod.  

 stavební práce a dodávky pro novostavby a pro technické zhodnocení 

staveb; výdaje na stavební práce jsou v souhrnu způsobilé maximálně 

do výše 20 % z celkových způsobilých výdajů na Technologie, tj. výdajů 

na pořízení a technické zhodnocení strojů a zařízení  
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Specifika programu 

 návaznost projektu na předchozí výzkum a vývoj  

 pro maximalizaci šance na zisk dotace by váš projekt měl vycházet 

z následujících aspektů: 

o vyšší inovační řád vyráběných produktů – např. nové konstrukční 

koncepce či řešení 

o vysoký tržní potenciál a uplatnění vyvíjených produktů  

o stupeň novosti vyráběných produktů a výrobních procesů – např. 

nové v ČR, střední Evropě nebo EU  

o kvalitně zpracovaný, podrobný a odůvodněný rozpočet projektu 

o zkušenosti a kompetence podniku 

o finanční stabilita 
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3. Úspory energie II. 
Program Úspory energie se zaměřuje na snížení energetické náročnosti 

podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající 

k úspoře konečné spotřebě energie.  

 

Příjem Žádostí o podporu probíhá od 15. 12. 2016 a jedná se o průběžnou výzvu 

č. 2 s alokací 11 mld. Kč. 

 

Oprávnění žadatelé 

Podniky všech velikostí 

 

Míra a výše podpory 

30 - 50% dotace ve výši 500 tis. Kč až 250 mil. Kč 

 

Podporované aktivity 

 modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla 

 zavádění a modernizace systémů měření a regulace např. opatření HW 

a sítě včetně příslušného SW související se zavedením systému 

managementu hospodaření s energií ČSN EN ISO 50001 

 modernizace a rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro 

vlastní spotřebu 

 zateplení, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební 

opatření mající prokazatelný vliv na energetickou náročnost budovy, 

instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla, 

 modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů 

 využití odpadní energie ve výrobních procesech 

 snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti 

výrobních a technologických procesů 

 instalace obnovitelných zdrojů energie pro vlastní spotřebu podniku 

 instalace kogenerační jednotky s maximálním využitím elektrické a 

tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku 

 

Způsobilé výdaje 

 dlouhodobý hmotný majetek (u stavebních prací pouze do úrovně 

hodnoty cen stavebních prací dle katalogů ÚRS pro daný rok, v němž 

byla podána Plná žádost projektu 

 dlouhodobý nehmotný majetek 

 ekologické studie (Energetický posudek) 

 

Specifika programu 

 předpoklady úspěchu žádosti: 

o efektivní poměr výše investice vůči snížení emisí CO2 v kg za rok 

o absolutní výše úspory energie (tepelné či elektrické) oproti 

původnímu stavu 

o příprava projektu (stavební povolení, potvrzení že projekt 

nepodléhá stavebnímu řízení) 

o kvalitně zpracovaný, podrobný a odůvodněný rozpočet 
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4. Služby infrastruktury III. 
Hlavním cílem programu a Výzvy III je zkvalitňovat služby podpůrné inovační 

infrastruktury, která povede ke zvýšení intenzity společných výzkumných, 

vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným 

a podnikovým sektorem se zaměřeným zejména na realizaci nových technologií 

a konkurenceschopných výrobků a služeb.  

 

Žádosti o podporu jsou přijímány od 15. 1. 2017 do 15. 4. 2017 a jedná se kolovou 

výzvu č. 3 s alokací 1,75 mld. Kč. 

 

Oprávnění žadatelé 

podniky všech velikostí 

 

Míra a výše podpory 

50% dotace ve výši 1 – 150 mil. Kč. 

 

Podporované aktivity 

 provozování inovační infrastruktury – pouze v režimu de minimis 

 rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a 

zlepšení kapacit pro společné využívání technologií 

 výstavba nové sdílené inovační infrastruktury v regionu, kde bude 

prokázán nedostatek vhodné výzkumné nebo inovační infrastruktury pro 

podnikatelské subjekty 

 

Způsobilé výdaje 

 nákup pozemků, budov, strojů a jiného zařízení nezbytného pro vybavení 

inovační infrastruktury  

 pořízení patentů, licencí a know-how, software  

 provozní náklady, zejména služby poradců, expertů, studie, školení, 

semináře, workshopy, propagace, síťové neskladovatelné dodávky 

apod. 

 

Specifika programu 

 projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy 

 shoda projektu s RIS3 Strategií 

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

projekty (tzn. dvě aktivní žádosti o podporu, ve kterých vystupuje jako 

příjemce) 

 žadatel musí zajistit průměrnou min. roční obsazenost inovační 

infrastruktury nad úrovní 35 %, a to po celou dobu udržitelnosti projektu 
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OPPIK: Statistické okénko 
Jak praví klasik, statistika nuda je, má však cenné údaje, a podíváme-li se na 

data o současném stavu čerpání finančních prostředků z EU, vyrýsuje se nám 

nepěkný obrázek. V rámci OPPIK bylo totiž ke konci listopadu 2016 z celkových 

117 mld. Kč vyčerpáno necelých 22,5 mil. Kč. Problémem je jednak pomalý 

proces hodnocení, jednak omezená funkčnost monitorovacího systému 

MS2014+, který administruje dotační žádosti. Většina podniků, jejichž projekty 

jsou již schváleny, nemohou dotace z EU čerpat, neboť neobdržely 

tzv. Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Ta nejsou vydávaná právě z důvodu 

omezené funkčnosti monitorovacího systému MS2014+. Porovnání v období 

2007 - 2013 a 2014 - 2020 po 3 letech čerpání je dobře znatelné z grafů níže. 
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Startupy na vedlejší koleji. Vláda 

odkládá podporu mladých firem 
Současný kabinet Bohuslava Sobotky odkládá plán podpory startupů. Zřízení 

Národního inovačního fondu, který měl začínajícím podnikatelům pomáhat již 

letos, nechává až na příští vládu. Plán zřízení fondu, který bude pomáhat 

startupům, schválil Sobotkův kabinet loni v říjnu. První investice měl inovativním 

projektům nabízet již během letošního roku. Firmy měly mít k dispozici 1,35 

miliardy korun. Odklad na rok 2018 znamená praktický posun projektu na příští 

vládu. Zda ta dokáže během prvního roku svého mandátu projekt realizovat, je 

přitom také otázkou. 

 

Vláda schválila Program ENERG na 

podporu úspor energie 
Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek předložil vládě materiál "Program 

ENERG na dosažení úspor energie v konečné spotřebě odvětví malého a 

středního podnikání". V rámci programu bude vyhlášena kontinuální výzva 

omezená vyčerpáním alokovaných prostředků v celkové výši necelých 130 

milionů korun. 

 

Cílem programu je usnadnit malým a středním podnikatelům na území hlavního 

města Prahy přístup k financování projektů, zaměřených na snížení energetické 

náročnosti jejich činnosti nebo využití energie z obnovitelných zdrojů pro jejich 

činnost za účelem dosažení úspor v konečné spotřebě energie, a tím přispívat 

ke zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků v souladu s 

environmentální politikou trvale udržitelného rozvoje Evropské unie.  
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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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Seznam projektů financovaných 
z fondů vnější spolupráce EU 

 

Předběžná oznámení: 

 

Belize - Tender Dossier for Supply of Medium-Resolution and High-Resolution 

Topographic data 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1481208554466&do=publi.detPUB&searchty

pe=QS&orderby=sta&orderbyad=Asc&nbPubliList=25&page=1&aoref=1385

34 

 

Central Africa Region - Assistance technique responsable du suivi technique 

et des aspects d'apprentissage, de capitalisation et de visibilité du 

programme régional ECOFAC 6. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1481208611204&do=publi.detPUB&searchty

pe=QS&orderby=sta&orderbyad=Asc&nbPubliList=25&page=1&aoref=1385

36  

Description du contrat 

Le contrat vise la mise en place d'une équipe d'assistants techniques chargés 

du suivi technique des activités mises en œuvre par les autres partenaires (16) 

financés par le programme régional ECOFAC 6. Il s'agira de valoriser les 

aspects d'apprentissage et de capitalisation des expériences et de garantir 

la cohérence régionale du programme en alimentant les réflexions du 

Comité de Suivi Régional (CdS-R) piloté par la CEEAC, ceci afin qu'il puisse 

assurer son rôle et se comporter comme un organe de propositions et de 

plaidoyer sur des enjeux et problématiques majeures pour le secteur. Cette 

équipe sera également responsable de la visibilité du programme régional. 

 

Central Africa Region – Contrôle financier continu des contrats de subvention 

conclus dans le cadre du programme régional Appui pour la préservation 

de la biodiversité et les écosystèmes fragiles – phase 6 (ECOFAC 6) 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1481208692028&do=publi.detPUB&searchty

pe=QS&orderby=sta&orderbyad=Asc&nbPubliList=25&page=1&aoref=1385

37 

Description du contrat 

Le contrat vise à assurer un audit des systèmes de contrôle interne mis en 

place et utilisés par les entités partenaires du programme, d'émettre des 

recommandations et d'assurer une fonction de helpdesk auprès des entités 

concernées, pour ensuite assurer le contrôle financier continu (vérification 

des rapports financiers) des activités menées dans le cadre des douze 

contrats de subventions prévues par le programme ECOFAC 6 (montant total 

indicatif 42 500 000 EUR), tout au long de leur mise en œuvre. 

 

Sri Lanka – Technical Assistance to the Modernisation of Agricultural 

Programme in Sri Lanka. 

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=1481208554466&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=sta&orderbyad=Asc&nbPubliList=25&page=1&aoref=138534
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1481208554466&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=sta&orderbyad=Asc&nbPubliList=25&page=1&aoref=138534
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1481208554466&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=sta&orderbyad=Asc&nbPubliList=25&page=1&aoref=138534
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1481208554466&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=sta&orderbyad=Asc&nbPubliList=25&page=1&aoref=138534
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1481208611204&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=sta&orderbyad=Asc&nbPubliList=25&page=1&aoref=138536
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1481208611204&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=sta&orderbyad=Asc&nbPubliList=25&page=1&aoref=138536
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1481208611204&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=sta&orderbyad=Asc&nbPubliList=25&page=1&aoref=138536
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1481208611204&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=sta&orderbyad=Asc&nbPubliList=25&page=1&aoref=138536
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1481208692028&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=sta&orderbyad=Asc&nbPubliList=25&page=1&aoref=138537
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1481208692028&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=sta&orderbyad=Asc&nbPubliList=25&page=1&aoref=138537
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1481208692028&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=sta&orderbyad=Asc&nbPubliList=25&page=1&aoref=138537
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1481208692028&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=sta&orderbyad=Asc&nbPubliList=25&page=1&aoref=138537
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https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-

services/index.cfm?ADSSChck=1481208790669&do=publi.detPUB&searchty

pe=QS&orderby=sta&orderbyad=Asc&nbPubliList=25&page=1&aoref=1385

39  

Contract description 

This contract will provide technical assistance to the Government of Sri Lanka 

and will operate at the national, provincial and local levels. It will also provide 

support to the main stakeholders in identifying and addressing the 

needs/gaps in capacities, policy, fiscal, legislative or regulatory frameworks 

needed to enable small holder farmers to move towards a more sustainable, 

resilient and productive agriculture. 

 

Turkey - Supply of Mobile Surveillance Units for Increasing Border Surveillance 

Capacity of Borders between Turkey and EU. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1481208863041&do=publi.detPUB&searchty

pe=QS&orderby=sta&orderbyad=Asc&nbPubliList=25&page=1&aoref=1385

41 

Contract description 

The aim of the contract is to supply Mobile Surveillance Units in order to 

support Turkish border security and surveillance through modernization of 

border surveillance system and contributing to the prevention of illegal 

migration, human trafficking, cross-border crimes, and smuggling and to 

ensure further development and implementation of border management 

and standards in line with EU’s IBM policies and strategies. 

 

Oznámení o veřejných zakázkách: 

Albania – Bashkitë për në Europe/Municipalities for Europe. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1481208925007&do=publi.detPUB&searchty

pe=QS&orderby=sta&orderbyad=Asc&nbPubliList=25&page=1&aoref=1384

14 

Contract description 

This project aims to strenghten the municipal's EU related governance 

capacities and reach out to Albanian citizens and local administrations with 

information about the EU, its policies and programs by assisting the 

establishment of an effective interface between the EU and Albania ("EU 

desks") in all Albanian municipalities.   

 

Moldova – Support of the quality infrastructure framework within a DCFTA 

context in the Republic of Moldova. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1481209047769&do=publi.detPUB&searchty

pe=QS&orderby=sta&orderbyad=Asc&nbPubliList=25&page=1&aoref=1382

95  

Contract description 

The overall objective of this contract is to support Moldova in the 

strengthening of the country’s Quality Infrastructure framework within a Deep 

and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA) context. Specific objectives 

are: 1) to further align the country’s Quality Infrastructure and Market 

Surveillance structures with EU requirements; 2) to enhance the country’s 

private sector competitiveness aspects by improving SME's  production, 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1481208790669&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=sta&orderbyad=Asc&nbPubliList=25&page=1&aoref=138539
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1481208790669&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=sta&orderbyad=Asc&nbPubliList=25&page=1&aoref=138539
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1481208790669&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=sta&orderbyad=Asc&nbPubliList=25&page=1&aoref=138539
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1481208790669&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=sta&orderbyad=Asc&nbPubliList=25&page=1&aoref=138539
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1481208863041&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=sta&orderbyad=Asc&nbPubliList=25&page=1&aoref=138541
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1481208863041&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=sta&orderbyad=Asc&nbPubliList=25&page=1&aoref=138541
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1481208863041&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=sta&orderbyad=Asc&nbPubliList=25&page=1&aoref=138541
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1481208863041&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=sta&orderbyad=Asc&nbPubliList=25&page=1&aoref=138541
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1481208925007&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=sta&orderbyad=Asc&nbPubliList=25&page=1&aoref=138414
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1481208925007&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=sta&orderbyad=Asc&nbPubliList=25&page=1&aoref=138414
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1481208925007&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=sta&orderbyad=Asc&nbPubliList=25&page=1&aoref=138414
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1481208925007&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=sta&orderbyad=Asc&nbPubliList=25&page=1&aoref=138414
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1481209047769&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=sta&orderbyad=Asc&nbPubliList=25&page=1&aoref=138295
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1481209047769&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=sta&orderbyad=Asc&nbPubliList=25&page=1&aoref=138295
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1481209047769&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=sta&orderbyad=Asc&nbPubliList=25&page=1&aoref=138295
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1481209047769&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=sta&orderbyad=Asc&nbPubliList=25&page=1&aoref=138295
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quality and business processes and 3) to design and implement a concrete 

multi-layered DCFTA visibility and communication action plan. 

 

Armenia - Establishment of one stop shop solution for public administration of 

Armenia with a pilot implementation at the border crossing. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1481209193154&do=publi.detPUB&searchty

pe=QS&orderby=sta&orderbyad=Asc&nbPubliList=25&page=1&aoref=1383

83  

Contract description 

The purposes of this contract are as follows: 

• Implement governmental interoperability platform to enable simplified 

and standardised secure connectivity between all organisations of the public 

administration of Armenia  

• Implement One Stop Shop solution for the border crossing 

 

 

Belize – The Upgrade of Hopkins Village Main Street and Water System Phase 

1 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1481209275773&do=publi.detPUB&searchty

pe=QS&orderby=sta&orderbyad=Asc&nbPubliList=25&page=1&aoref=1384

51  

 

Description of the contract 

The Government of Belize intends to upgrade the following road in the Stann 

Creek District: 

 

Main Street in Hopkins Village:  

Lot 1:  The Upgrade of Hopkins Village Main Street and Water System Phase 1 

The Works to be executed under this Contract form part of the Banana 

Accompanying Measures Project funded by the European Union (EU). The 

Works shall include the supply, construction, installation, and completion of 

the following: 

a. Site clearance; 

b. Culvert and drain construction; 

c. Provide, transport, placement and compaction of fill and pavement 

construction material; 

d. Surface dressing with double and single chip seal; and concrete slab 

pavement 

e. Traffic signs & Road marking. 

f. Pipe line supply and installation;   

 

 

 

Belize - The Upgrade of Hopkins Village Water System Phase 2. 

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1481209193154&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=sta&orderbyad=Asc&nbPubliList=25&page=1&aoref=138383
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1481209193154&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=sta&orderbyad=Asc&nbPubliList=25&page=1&aoref=138383
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1481209193154&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=sta&orderbyad=Asc&nbPubliList=25&page=1&aoref=138383
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1481209193154&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=sta&orderbyad=Asc&nbPubliList=25&page=1&aoref=138383
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1481209275773&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=sta&orderbyad=Asc&nbPubliList=25&page=1&aoref=138451
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1481209275773&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=sta&orderbyad=Asc&nbPubliList=25&page=1&aoref=138451
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1481209275773&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=sta&orderbyad=Asc&nbPubliList=25&page=1&aoref=138451
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1481209275773&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=sta&orderbyad=Asc&nbPubliList=25&page=1&aoref=138451
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https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-

services/index.cfm?ADSSChck=1481209314635&do=publi.detPUB&searchty

pe=QS&orderby=sta&orderbyad=Asc&nbPubliList=25&page=1&aoref=1385

31  

 

Description of the contract 

The Government of Belize intends to upgrade the following water system in 

the Stann Creek District: 

 Lot 1:  The Upgrade of Hopkins Village Water System Phase 2 

 

The Works to be executed under this Contract form part of the Banana 

Accompanying Measures Project funded by the European Union (EU). The 

upgrade of the water supply system includes: new transmission line, concrete 

water tanks, distribution line and household connections. The Works shall 

include the supply, construction, installation, and completion of the following: 

a. Site Clearance; 

b. Construction of reinforced concrete water tank; 

c. Provide and install new pipelines of PVC, HDPE and DI; 

d. Trenching and backfill works for pipe lines; 

e. Construction of a new pump house and chlorinator building; 

f. Site development including fence and gate construction; 

g. Supply and install water system equipment; 

 

 

The former Yugoslav Republic of Macedonia - Construction of Veterinary and 

Phytosanitary border inspection facilities at Border Inspection Post Blace. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1481209479785&do=publi.detPUB&searchty

pe=QS&orderby=sta&orderbyad=Asc&nbPubliList=25&page=1&aoref=1382

98  

Description of the contract 

The purpose of this contract is construction of the Veterinary and Phyto-

sanitary border inspection facilities at Border Inspection Post Blace.  

The contract foresees construction of two separate buildings for Veterinary 

and Phyto-sanitary inspection on the border between the former Yugoslav 

Republic of Macedonia and Republic of Kosovo.  

The veterinary inspection facility represents a ground structure comprising 

following premises: functional area for acceptance of samples or animals to 

be further tested in the laboratory; chilled storages with different temperature 

regimes and capacities and premises for the personnel.  

Phyto-sanitary inspection facility represents two storey building (ground floor 

and first floor) comprising of necessary premises to perform control of the 

export/import goods transiting through this border post. 

 

Ivory Coast - Travaux d’extension, de renforcement et de réhabilitation de 

réseaux de distribution dans la ville de Bouaké. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1481209549841&do=publi.detPUB&searchty

pe=QS&orderby=sta&orderbyad=Asc&nbPubliList=25&page=1&aoref=1381

24  

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1481209314635&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=sta&orderbyad=Asc&nbPubliList=25&page=1&aoref=138531
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1481209314635&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=sta&orderbyad=Asc&nbPubliList=25&page=1&aoref=138531
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1481209314635&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=sta&orderbyad=Asc&nbPubliList=25&page=1&aoref=138531
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1481209314635&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=sta&orderbyad=Asc&nbPubliList=25&page=1&aoref=138531
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1481209479785&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=sta&orderbyad=Asc&nbPubliList=25&page=1&aoref=138298
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1481209479785&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=sta&orderbyad=Asc&nbPubliList=25&page=1&aoref=138298
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1481209479785&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=sta&orderbyad=Asc&nbPubliList=25&page=1&aoref=138298
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1481209479785&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=sta&orderbyad=Asc&nbPubliList=25&page=1&aoref=138298
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1481209549841&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=sta&orderbyad=Asc&nbPubliList=25&page=1&aoref=138124
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1481209549841&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=sta&orderbyad=Asc&nbPubliList=25&page=1&aoref=138124
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1481209549841&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=sta&orderbyad=Asc&nbPubliList=25&page=1&aoref=138124
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1481209549841&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=sta&orderbyad=Asc&nbPubliList=25&page=1&aoref=138124


 

 

17 

 

 

Description du marché 

Le projet de renforcement et d’extension de réseaux électriques 

HTA/BTA/EP dans la ville de Bouaké consiste à : 

 Renforcer et réhabiliter des réseaux HTA et BT existant  et renouveler 

les réseaux BT nus; 

 Renforcer des postes sources de Bouaké1 et Bouaké2 ; 

 Renforcer les départs HTA existants et création de nouveaux 

départs ; 

 Automatiser les organes de manœuvre installés sur le réseau et 

déployer le réseau de télécommunication UHF correspondant ; 

 

 

 


