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Leden ve znamení 8 nových výzev v 

OPPIK 
Ministerstvo průmyslo a obchodu v prosinci vyhlásilo 8 nových výzev v rámci 

Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). 

Aktuální vydání Monitoringu dotačních příležitostí se proto věnuje právě tomut 

balíčku výzev a níže uvádí jejich základní přehled včetně bližší specifikace. 

 

Program Alokace (mil. 

Kč) 

Příjem 

žádostí od 

Příjem 

žádostí do 

Druh výzvy 

Spolupráce: 

technické 

platformy 

80 4. 1. 2016 4. 5. 2016 kolová 

Služby 

infrastruktury 

1 400 4. 1. 2016 4. 5. 2016 kolová 

Obnovitelné 

zdroje energie 

360 4. 1. 2016 4. 5. 2016 kolová 

Inovace: 

projekt na 

ochranu práv 

průmyslového 

vlastnictví 

50 4. 1. 2016 31. 12. 2017 průběžná 

Technologie 1 500 4. 1. 2016 4. 5. 2016 kolová 

Úspory energie 

v soustavách 

zásobování 

teplem 

1 000 4. 1. 2016 (1. 

kolo) 

1. 3. 2016 (2. 

kolo) 

1. 3. 2016 (1. 

kolo) 

30. 6. 2016 

(2. kolo) 

kolová 

Smart Grids I 250 4. 1. 2016 (1. 

kolo) 

1. 3. 2016 (2. 

kolo) 

29. 2. 2016 

(1. kolo) 

30. 6. 2016 

(2. kolo) 

kolová 

Smart Grids II 1 800 4. 1. 2016 (1. 

kolo) 

1. 3. 2016 (2. 

kolo) 

29. 2. 2016 

(1. kolo) 

30. 6. 2016 

(2. kolo) 

průběžná 
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1. OPPIK: Technologie 
Primárním cílem programu Technologie je podpora malých a středních 

výrobních podniků. Podnikatelé si s pomocí dotace mohou pořídit nový stroj. 

Podnikatelé mohou počítat, že mezi ně program Technologie do roku 2020 

rozdělí částku v přibližné výši 6 mld. Kč 

 

Oblasti podpory 

 dlouhodobý hmotný majetek - nákup strojů a zařízení, které nebyly 

předmětem odpisu, včetně nezbytného software zajišťujícího jejich 

funkčnost 

 dlouhodobý nehmotný majetek - náklady na pořízení patentových 

licencí 

 

Podporované aktivity 

 nákup strojů a zařízení včetně patentových licencích 

 

Oprávnění žadatelé 

 malé a střední výrobní podniky 

 projekt musí být realizovaný v podporovaných regionech 

 žadatel musí vykonávat podporované činnosti dle CZ NACE kódů: 8, 10 

– 33, 38, 41, 42, 43, 46, 47, 58 – 63, 69 – 74, 78, 95 

 

Míra a výše podpory 

 Konkrétní výše dotace na jeden projekt se bude pohybovat mezi 1 - 30 

mil. Kč. 

 malý podnik (1 - 49 zaměstnanců) - 45 % způsobilých výdajů  

 střední podnik (50 - 249 zaměstnanců) - 35 % způsobilých výdajů 

 

Hlavní podmínky 

 ekonomický dopad projektu na rozvoj firmy (podložený odhad růstu 

tržeb) 

 zvýšení počtu zaměstnanců (alespoň o dva) 

 realisticky nastavený rozpočet projektu 

 podporované regiony 

o státem vymezené hospodářsky problémové regiony na období 

let 2014 – 2020 (dle Usnesení vlády ze dne 15. května 2013 č. 344) 

o hospodářsky problémové regiony definovanýé usnesením vlády 

ČR č. 952/2013, ve smyslu usnesení vlády ČR č. 826/2015 

o okresy s podílem nezaměstnanosti vyšším než je průměr za 

listopad 2015 (dle údajů MPSV) 
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2. OPPIK: Obnovitelné zdroje energie 
Program Obnovitelné zdroje energie se zaměřuje na využívání obnovitelných 

zdrojů energií. Jeho cílem je zvýšit podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů 

na hrubé konečné spotřebě ČR. Program je určený pro podniky všech velikostí. 

Program Obnovitelné zdroje energie je součástí specifického cíle 3.1, na který je 

alokováno 1,24 % celkového rozpočtu OPPIK, přibližně 1,7 mld. Kč. 

 

Oblasti podpory 

 Projektová dokumentace 

 Inženýrská činnost ve výstavbě 

 Inženýrské sítě 

 Rekonstrukce, modernizace, technické zhodnocení staveb 

 Ostatní stroje a zařízení včetně řídícího HW a SW 

 Náklady na zpracování energetického posudku 

 

Podporované aktivity 

 výstavba, rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren 

 vyvedení tepla ze stávajících bioplynových stanic  

 vyvedení bioplynu ze stávajících bioplynových stanic do vzdálené 

kogenerační jednotky využívající bioplyn  

 výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla a kombinované výroby elektřiny a 

tepla z biomasy mimo vlastní spotřebu 

 vyvedení tepla do výměníkové stanice 

 

Oprávnění žadatelé 

 podniky všech velikostí působící v odvětví 

o těžba 

o zpracovatelský průmysl 

o energetika 

o stavebnictví 

o informační činnosti 

 

Míra a výše podpory 

 Podpora je poskytována formou dotace v rozmezí 1 – 100 mil. Kč.  

 Každá oblast má svou limitní alokaci. 

 Míra podpory je rozdílná dle jednotlivých podporovaných aktivit a 

pohybuje se od 30 do 80 %  
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Hlavní podmínky 

 Podporována nebude výstavba a rekonstrukce solárních, větrných, 

geotermálních zdrojů či bioplynových stanic. 

 Podporováno nebude využití odpadního tepla v rámci ORC systému pro 

bioplynové stanice pro výrobu elektrické energie, kde by se jednalo o 

úsporu technologické spotřeby elektřiny 

 Podporována nebude rovněž instalace OZE pro vlastní spotřebu. 

 Projekt nesmí být financován provozní podporou OZE. 

 U jednotlivých opatření bude regulována výše způsobilých nákladů – 

například u malých vodních elektráren budou způsobilé pouze 

dodatečné investiční náklady nezbytné k podpoře výroby energie z 

obnovitelných zdrojů pomocí přepočtu na tzv. referenční technologii, v 

tomto případě elektrárenský blok spalující hnědé uhlí s nadkritickými 

parametry páry o výkonu 300 MW. 

 V rámci této výzvy bude na 1 IČ možné podat až 4 žádosti.  
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3. OPPIK: Služby infrastruktury 
Program Služby infrastruktury (dříve znám pod názvem Prosperita) se zaměřuje 

na podporu vytváření příznivého prostředí pro spolupráci výzkumných institucí a 

podnikatelskou sférou, především díky rozvoji vědecko-technických parků, 

podnikatelských inovačních center a podnikatelských inkubátorů. Program 

Služby infrastruktury rozdělí do roku 2020 přibližně 5,7 mld. Kč. 

 

Oblasti podpory 

 pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - pozemků, budov, strojů 

a jiného zařízení 

 rekonstrukce a modernizace staveb 

 pořízení software, licencí a know-how 

 provozní náklady - služby expertních poradců, školení a semináře, mzdy 

apod. 

 

Podporované aktivity 

 zakládání a rozvoj vědeckotechnických parků, podnikatelských 

inkubátorů a center pro transfer technologií 

 tvorba sítě business angels, kteří poskytnou kapitál začínajícím 

podnikatelům 

 

Oprávnění žadatelé 

 pro podnikatelské subjekty, sdružení podnikatelů - velké podniky mohou 

získat podporu jen výjimečně na projekty negenerující příjmy 

 pro územní samosprávné celky a jejich svazky 

 pro veřejné výzkumné instituce, vysoké školy a ostatní vzdělávací 

instituce 

 stávající provozovatelé vědeckotechnických parků, podnikatelských 

inkubátorů a center pro transfer technologií 

 projekt musí být realizovaný mimo území hl. m. Prahy, sídlo společnosti 

může být v Praze 

 

Míra a výše podpory 

 Konkrétní výše dotace na jeden projekt se bude pohybovat mezi 5 a 300 

miliony korun. Projekty, jejichž součástí nebudou stavební práce, mohou 

získat dotaci 1 - 30 mil. Kč. 

 Výše dotace bude odvozena od velikosti podniku: 

 malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 45 % způsobilých výdajů  

 střední podnik (50 - 249 zaměstnanců) - 35  % způsobilých výdajů  

 velký podnik (od 250 zaměstnanců) - 25 % způsobilých výdajů 
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4. OPPIK: Inovace - Projekty na 

ochranu práv průmyslového 

vlastnictví 
Cílem výzvy programu INOVACE – Projekt na ochranu práv průmyslového 

vlastnictví je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich 

konkurenceschopnosti prostřednictvím účinnější ochrany duševního vlastnictví, 

zvláště na zahraničních trzích a rovněž zvýšení intenzity využívání nástrojů 

ochrany práv průmyslového vlastnictví nejen mezi malými a středními 

podnikateli, ale také u veřejných výzkumných institucí a vysokých škol. 

 

Oblasti podpory 

 služby oprávněných zástupců 

 překlady 

 správní poplatky 

 

Podporované aktivity 

 zajištění ochrany průmyslového vlastnictví v České republice a zahraničí 

ve formě: 

o vynálezů/patentů 

o ochranných známek 

o užitných vzorů 

o průmyslových vzorů 

 

Oprávnění žadatelé 

 malé a středníky podniky splňující podmínky stanovené v Doporučení 

2003/361/ES 

 veřejná výzkumná instituce zřízená podle zákona č. 341/2008 Sb., o 

veřejných výzkumných institucích, v platném znění 

 vysoká škola a ostatní instituce terciárního vzdělávání vykonávající 

činnost na základě zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v 

platném znění 

 

Míra a výše podpory 

 dotace na projekt je poskytována v min. hodnotě 40 tis. Kč a maximálně 

do výše 1 mil. Kč 

 míra podpory: 

o podnikatelský subjekt, který je malým a středním podnikem: 50 % 

z prokázaných způsobilých výdajů 

o veřejná výzkumná instituce: 50 % z prokázaných způsobilých 

výdajů 
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5. OPPIK: Technologické platformy 
Cílem programu podpory Spolupráce – Technologické platformy je podpořit 

rozvoj inovačních sítí – technologických platforem jako nástroje pro zvýšení 

intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi 

podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou. 

 

Oblasti podpory 

 mzdy a pojistné, cestovné, služby poradců, expertů, studie, marketing a 

propagace, semináře, konference, nájem, materiál, hardware a 

software 

 poskytovatel podpory bude v rámci mezd, služeb poradců, expertů a 

nákladů na studie považovat tyto za způsobilé pouze do úrovně 

hodnoty cen obvyklých na trhu 

 

Podporované aktivity 

 podpora rozvoje národních technologických platforem (TP) vedoucí k 

propojení veřejného a soukromého sektoru ve výzkumu, vývoji a 

inovacích v technologických oblastech významných pro 

podnikatelskou sféru. Podporovány jsou koordinační činnosti 

technologické platformy, a to zejména: 

o v oblasti řešení průmyslových (a souvisejících společenských) 

výzev daného odvětví a uplatnění nových technologií 

(technologický foresight) 

o navázání hlubší spolupráce TP s evropskými technologickými 

platformami (ETP) a zapojování českých výzkumných organizací 

a podniků do jejich činnosti 

o koordinace českých podnikatelských subjektů a výzkumných 

organizací v přístupu do programu Horizont 2020 a dalších  

evropských programů 

 podporovány jsou dále aktivity směřující k rozvoji oboru a TP, zlepšení 

inovačního prostředí, odstraňování identifikovaných bariér jeho rozvoje, 

sdílení znalostí a informací, další rozpracování/aktualizace strategických 

dokumentů, a iniciace výzkumných a vývojových projektů v oblastech 

definovaných v SVA a IAP jako klíčových pro budoucí 

konkurenceschopnost a udržitelný rozvoj 

 

Oprávnění žadatelé 

 obecně prospěšná společnost, spolek, pobočný spolek, komora 

(hospodářská, agrární), zájmové sdružení právnických osob 

 

Míra a výše podpory 

 dotace je poskytována do maximální výše 75% způsobilých výdajů 

 min. absolutní dotace pro jeden projekt:  500 000 Kč 

 max. absolutní dotace pro jeden projekt: 5 000 000 Kč 
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6. OPPIK: Úspory energie v SZT 
Program Úspory energie v soustavách zásobování teplem (SZT) cílí na 

rekonstrukcí stávajících a zavádění nových zařízení kombinujících výrobu tepla 

a elektřiny. Podporované investice mají vést k úsporám primární energie ve 

firmách. Program mezi příjemce do roku 2020 rozdělí přibližně 3,8 mld. korun. 

 

Oblasti podpory 

 dlouhodobý hmotný majetek 

 dlouhodobý nehmotný majetek - nezbytně nutný k provozu hmotného 

majetku 

 ekologické studie a energetické audity 

 

Podporované aktivity 

 instalace vysoce účinných kogeneračních jednotek v soustavách 

zásobování teplem, ve kterých se doposud pouze vyrábělo teplo 

 rozvoj a propojování existujících soustav s potenciálem vyššího využití 

kombinované výroby tepla a elektřiny 

 zlepšování technických parametrů kogeneračních zařízení 

 

Oprávnění žadatelé 

 fyzické či právnické osoby na základě licence na výrobu tepelné 

energie a/nebo elektrické energie a licence na rozvod tepelné energie, 

které uděluje Energetický regulační úřad (ERÚ) podle § 5 zákona č. 

458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v 

energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický 

zákon) ve znění pozdějších předpisů 

 v případě nového subjektu je nutno předložit licenci na výrobu tepelné 

energie a/nebo elektrické energie a licenci na rozvod tepelné energie 

podle § 5 zákona č. 458/2000 Sb. nejpozději v době podání žádosti o 

platbu za poslední etapu 

 typy podporovaných subjektů: podnikatelské subjekty, včetně těch, 

které jsou až ze 100 % vlastněny státem 

 

Míra a výše podpory 

 Každý projekt může být podpořen částkou v rozmezí 500 tis. - 350 mil. 

korun. 

 míra dotace se liší podle velikosti podniku 

o malý podnik: 50 % ZV 

o střední podnik: 40 % ZV 

o velký podnik: 30 % ZV 
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7. OPPIK: Smart grids I. (distribuční 

sítě) 
Výzva I programu Smart grids I podporuje nasazení automatizovaných dálkově 

ovládaných prvků v distribučních soustavách, nasazení technologických prvků 

řízení napětí a výkonu elektrické energie v distribučních soustavách, řešení 

lokální bilance řízením toků výkonu mezi odběrateli a provozovatelem distribuční 

sítě a výběrové osazení měření kvality elektrické energie v distribučních 

soustavách. 

 

Oblasti podpory 

 dlouhodobý hmotný majetek; poskytovatel podpory bude v rámci 

pořízení stavebních prací považovat tyto za způsobilé pouze do úrovně 

hodnoty cen stavebních prací dle katalogů ÚRS/RTS/atd. pro daný rok, 

v němž byla podána žádost o podporu. V této souvislosti je příjemce 

povinen k žádosti o podporu předložit podrobný naceněný položkový 

rozpočet stavebních prací plánovaných k realizaci v rámci projektu. 

Pokud cena za stavební práce bude vyšší, než uvádějí normativy pro 

ocenění stavebních prací (ÚRS/RTS/atd.), budou tyto výdaje kráceny na 

hodnotu odpovídající normativům. 

 dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému 

provozování dlouhodobého hmotného majetku) 

 ekologické studie (posudek přínosů aplikace prvků inteligentních sítí v 

distribučních soustavách) 

 

Podporované aktivity 

 nasazení automatizovaných dálkově ovládaných prvků v distribučních 

soustavách 

 nasazení technologických prvků řízení napětí a výběrové osazení měření 

kvality elektrické energie v distribučních soustavách 

 řešení lokální bilance řízením toků výkonu mezi odběrateli a 

provozovatelem distribuční 

 

Oprávnění žadatelé 

 malé, střední a velké podniky 

 typy podporovaných právních forem: akciová společnost – a.s. 

 

Míra a výše podpory 

 míra podpory: podpora je poskytována až do výše 40 % ZV 

 každá podporovaná oblast má vymezenou základní alokaci 
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8. OPPIK: Smart grids II. (přenosová 

síť) 
Cílem Výzvy I programu Smart grids II je zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti 

a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům za současné 

minimalizace úzkých profilů a integrace decentralizovaných zdrojů energie. 

Tyto změny budou mít vliv na zvýšení konkurenceschopnosti, kvality životního 

prostředí a energetické bezpečnosti ČR. Dotvoření plně funkčního a 

propojeného vnitřního trhu s elektřinou a zajištění spolehlivých vedení výkonů v 

rámci trhů s elektřinou v EU 

 

Oblasti podpory 

 instalace kogeneračních jednotek v dosud oddělených soustavách 

 rekonstrukce jednotek, která umožní vyšší úspory primární energie 

 budování nových předávacích stanic 

 posilování výkonu přenosové soustavy, zdvojování páteřních linek 

 výstavba a modernizace rozvoden a transformoven 

 dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý nehmotný majetek 

umožňující naplnění podporovaných aktivit 

 

Podporované aktivity 

 zavádění a zvyšování účinnosti systémů kombinované výroby elektřiny a 

tepla 

 výstavba, posílení, modernizace a rekonstrukce vedení přenosové 

soustavy a transformačních stanic dle konceptu chytrých sítí 

 

Oprávnění žadatelé 

 velký podnik 

 typy podporovaných právních forem: akciová společnost – a.s. 

 

Míra a výše podpory 

 míra podpory: podpora je poskytována až do výše 40 % ZV 

 míra podpory na Ekologické studie: podpora poskytována až do výše 

40 % ZV 

 dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 10 mil. Kč a 

maximálně do výše 500 mil. Kč 

 maximální absolutní výše dotace na ekologické studie činí 500 tis. Kč 
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9. POVEZ II.: Podpora odborného 

vzedlávání zaměstnanců 
 

Projekt PODPORA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 

II – předběžná verze 

 Výzva č. 021 z Operačního programu Zaměstnanost  

Platnost výzvy 1.12.2015 – 30.11.2020 

Alokace výzvy 3 499 850 000 Kč  

Dotace  Příspěvek na úhradu vzdělávání či rekvalifikaci 

zaměstnanců  

Refundace mezd vzdělávaných zaměstnanců  

Oprávnění žadatelé Zaměstnavatelé – podnikatelské subjekty, tj. 

obchodní korporace, státní podniky, právnické osoby 

vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním 

zákonem  

Nestátní neziskové organizace  

OSVČ – fyzické osoby se zaměstnanci 

OSVČ – fyzické osoby bez zaměstnanců (bez 

refundace mezd) 

Cílová skupina  Zaměstnanci  

Potenciálně noví zaměstnanci (bez refundace mezd) 

Podporované aktivity Odborné vzdělávání  

Odborná jazyková výuka 

Měkké dovednosti  

Území dopadu  Celá ČR mimo hl.m. Prahy  

Míra spolufinancování 15% spoluúčast na úhradě vzdělávací aktivity. 

V případě blokové výjimky je spoluúčast již splněna.  

Příjem žádostí o dotaci  1 Q 2016  

Místo podání žádosti  Krajská pobočka ÚP (či její delegované pracoviště)  

  



 

 

14 

 

 

Projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II. umožní 

zaměstnavatelům a Osobám samostatně výdělečně činným získat finanční 

příspěvky na vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců. Nově mohou být 

do tohoto projektu zahrnuti i potenciální zaměstnanci, se kterými 

zaměstnavatel uvažuje uzavřít pracovní smlouvu.  

 

Do projektu mohou být zapojeni pouze zaměstnanci, kteří mají pracovní 

smlouvu, nikoli tedy DPP či DPČ.   

 

U příspěvku na úhradu vzdělávací aktivity je nastavena 15% spoluúčast 

žadatele.  

 

Příspěvek je poskytován v režimu veřejné podpory na základě „blokové 

výjimky“či v režimu podpory „de minimis“. V případě blokové výjimky je 15% 

spoluúčast již splněna.  

 

Žádost je možné nově podávat i prostřednictvím datové schránky, tedy 

elektronicky. V případě listinné podoby, která je také možná, však ÚP ČR 

bude vždy vyžadovat elektronické zaslání vyplněných formulářů (ve 

formátech doc/docx, xls/xlsx). 

 

Nově se k žádosti budou dokládat pouze bezdlužnosti vůči FÚ, CÚ, ČSSZ a 

zdravotním pojišťovnám, u nichž jsou hlášeni všichni zaměstnanci žadatele, a 

souhlas se zpracováním osobních údajů od zapojených zaměstnanců.  

 

HLAVNÍ ZMĚNY OPROTI PROJEKTU POVEZ I 

 Zmírnění podmínek pro vstup do projektu (nedokládá se žádná 

výsledovka, nejsou podporovaní zaměstnavatelé dle CZ-NACE, 

dokládají se především bezdlužnosti) 

 15% spolufinancování vzdělávací aktivity ze strany zaměstnavatele 

 Zapojení potenciálních nových zaměstnanců 

 Bodové zvýhodnění zaměstnanců ve věku 54+ 

 Žádosti bude možné podávat i elektronicky přes datovou schránku 

 Vzdělávání musí být zahájeno do 6 měsíců od schválení žádosti 

 Před zahájením vzdělávací aktivity je každý podpořený zaměstnanec 

povinen vyplnit vstupní dotazník. 

 

Další informace na: 

http://www.esfcr.cz/projekty/podpora-odborneho-vzdelavani-

zamestnancu-ii-povez-ii?lang=1&ref=m&source=email  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.esfcr.cz/projekty/podpora-odborneho-vzdelavani-zamestnancu-ii-povez-ii?lang=1&ref=m&source=email
http://www.esfcr.cz/projekty/podpora-odborneho-vzdelavani-zamestnancu-ii-povez-ii?lang=1&ref=m&source=email
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10. Seznam aktuálních projektů: Fondy 

vnější spolupráce 
 

ZVEŘEJNĚNÉ ZAKÁZKY: 

Kosovo - Dodávka vybavení pro kafilérii. Zadávací dokumentace je dostupná 

zde: 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1449660092215&do=publi.detPUB&searchtype

=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=133796  

Projekt má za cíl zlepšit veřejné zdravotnictví zavedením účinného a 

bezpečného systému zpracování vedlejších produktů živočišného původu 

prostřednictvím dodání strojů na zpracování potravin, dalšího zařízení a 

nástrojů a nábytku pro zařízení na likvidaci vedlejších produktů živočišného 

původu administrativní budovou a čističkou odpadních vod v místě naproti 

průmyslové zóně Drenas. 

Veřejná zakázka se skládá ze dvou položek: 

položka č. 1; dodávka vybavení pro kafilérii – zařízení na zpracování potravin; 

zpracovatelské vybavení pro provoz kafilérie na likvidaci vedlejších produktů 

živočišného původu; 

položka č. 2; dodávka vybavení pro kafilérii – nábytek a zařízení; nábytek a 

vybavení pro kanceláře, kuchyně, šatny a víceúčelové prostory v 

administrativní budově. 

 

Turecko - Construction of Gümüşhane Traditional and Organic Products 

Business Development Centre. Zadávací dokumentace je dostupná zde: 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1449657922124&do=publi.detPUB&searchtype

=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137705  

Předmětem veřejné zakázky je výstavba obchodního vývojového a 

technického centra o celkovou plochou zástavby cca. 8 500 m2  

 Vývojové centrum má být třípatrová budova o celkové rozloze 7 300 m2 . 

Technické centrum má být jen jednopatrová budova o celkové rozloze 1 200 

m2.  

Součástí stavebních prací je i vybudování obvodového pláště a oplocení, cest 

uvnitř areálu, příjezdových cest, parkovišť, terénní úpravy, systému odpadních 

vod a vodovodů, osvětlení, zabezpečení atd. 

 

Turecko - Dodávka vybavení pro operaci „Moje včela, můj med, moje 

plástve“ Zadávací dokumentace je dostupná zde: 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1449659818605&do=publi.detPUB&searchtype

=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=131546  

Předmětem zakázky bude dodávka (všechny položky), doručení (všechny 

položky), vyložení (všechny položky), instalace (všechny položky), zprovoznění 

(v případě položek č. 1, 2, 3 a 5), školení (pro položky č. 1, 2, 3 a 5) a záruční 

služby (všechny položky) ve vztahu k zařízení a strojnímu vybavení, které bude 

používat středisko pro zlepšování kvality a certifikaci a provoz pro zpracování 

a balení medu v rámci operace „Moje včela, můj med, moje plástve“. 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1449660092215&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=133796
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1449660092215&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=133796
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1449660092215&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=133796
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1449657922124&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137705
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1449657922124&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137705
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1449657922124&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137705
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1449659818605&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=131546
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1449659818605&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=131546
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1449659818605&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=131546
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Předmětná zařízení a budovy byly postaveny v rámci zvláštní zakázky na 

stavební práce s referenčním číslem EuropeAid/134259/M/WKS/TR. 

Počet položek: 

1) strojní zařízení a vybavení pro zpracování medu; 

2) laboratorní vybavení; 

3) vozidla; 

4) nábytek; 

5) kancelářské a IT vybavení. 

 
 

Zambie - Technická pomoc na podporu programu zvyšování výkonnosti pro 

Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo pro rybolov a hospodářská zvířata ve 

formě zefektivnění poskytování služeb zemědělcům.  

Zadávací dokumentace je dostupná zde: 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1449659366624&do=publi.detPUB&searchtype

=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137459 

– (jedná se o dvoukolové výběrové řízení, v této chvíli je dostupné pouze 

oznámení o zveřejnění veřejné zakázky. Kompletní zadávací dokumentace 

bude dostupná až ve druhém kolem výběrového řízení). 

Účelem zakázky je poskytnout technickou pomoc Ministerstvu zemědělství a 

Ministerstvu pro rybolov a hospodářská zvířata Zambijské republiky při 

provádění „programu zvyšování výkonnosti pro Ministerstvo zemědělství a 

Ministerstvo pro rybolov a hospodářská zvířata pro zefektivnění poskytování 

služeb zemědělcům“. Tato zakázka bude spadat do odpovědnosti národního 

schvalujícího úředníka. Ministerstvo zemědělství bude mít dohled nad touto 

zakázkou. 

Zhotovitel podstoupí tyto úkoly: 

— provedení 3měsíční zahajovací fáze, 

— dopomáhání k dosahování účelu projektu a očekávaných výsledků 

prostřednictvím provádění klíčových činností v koordinaci s pracovníky 

Ministerstva zemědělství a Ministerstva pro rybolov a hospodářská zvířata 

dle nástinu v dohodě o financování, 

— vypracování strategie řízení změny na ústřední, provinciální a okresní 

úrovni, která se hladce zakomponuje do příslušných strategií a pracovních 

plánů oddělení a útvarů zapojených do programu, 

— vypracování komplexní popularizační a komunikační strategie programu. 

 

 

 

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČR 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1449659366624&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137459
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1449659366624&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137459
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1449659366624&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137459

