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OPPIK letos mění pravidla, žadatelé o 

dotaci nesmí otálet 
Není na co čekat. Dotační pravidla se v roce 2016 mění a podnikatelé se musí 

připravit s dostatečným předstihem. Z OPPIK letos mizí předběžná žádost o 

dotaci a příjem projektů může být navíc ukončen již po dvou týdnech. 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) připravuje pro letošní rok dvě vlny 

dotačních výzev v OPPIK. První, menší, přijde v květnu, většina důležitých 

programů podpory OPPIK bude vyhlášena v srpnu. Úředníci budou další čtvrtinu 

z celkové alokace OPPIK, 116 mld. korun, rozdělovat podle nových pravidel. 

 

Jaké změny si úředníci na podnikatele přichystali pro letošní dotační výzvy? 

Oproti minulým letům MPO do budoucna nepočítá s předběžnými žádostmi o 

dotaci. V programech podpory OPPIK tím odpadá dvoukolové podávání 

žádostí. Je sice pravda, že loni byly předběžné žádosti spíše formalitou – jejich 

gró spočívalo ve formuláři finanční analýzy, který slouží pro posouzení, zdali je 

žadatel ekonomicky schopen splnit podmínky dotace, velkým sítem předběžné 

žádosti nebyly – jejich zrušení bude ale mít vliv na přípravu projektů. 

Jednoznačně se zkrátí lhůty. Ve výzvě může být dokonce napsáno, že příjem 

žádostí bude umožněn již během několika málo dnů, jako např. u III. výzvy 

programu Technologie. Dnem podání předběžné žádosti bylo navíc umožněno 

zahájit práci na projektu, výdaje byly tzv. způsobilé. 

 

Kolik času je v ideálním případě potřeba k přípravě projektu? 

Liší se to program od programu. Dotační specialista dokáže kvalitně napsat větší 

část žádosti v řádu dnů. Pro většinu projektů je však zapotřebí vycházet z 

odborných dokumentů jako třeba energetické posudky, projektová 

dokumentace pro stavební povolení, položkový rozpočet, jejichž příprava 

zabere i několik měsíců. Zejména projekty v programech Úspory energie, 

Nemovitosti, Školicí střediska, Inovace a Potenciál s tím mohou mít problém. 

Podnikatel zde totiž závisí na práci externích odborníků na energetiku nebo 

projektantů, kteří nemusí mít volnou kapacitu, aby podklady stihli připravit včas.  

 

Jak by tedy měl žadatel o dotaci postupovat? 

Podle nastavení OPPIK pro rok 2016 se zdá, že úředníci tlačí podnikatele k tomu, 

aby připravovali projekty tak trochu naslepo. Je nutné zahájit přípravu ještě v 

době, kdy nejsou známé finální podmínky programu. Existuje tedy šance, že se 

na poslední chvíli změní důležité kritérium, a práce tak bude zbytečná. A 

samozřejmě platí i již zmíněné omezení způsobilosti nákladů. Pokud se podnikatel 

začne připravovat s předstihem, zadá například energetický posudek nebo 

kalkulaci položkového rozpočtu, nebude možné tyto práce realizované ještě 

před vypsáním výzvy nechat proplatit z dotace. 
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Jaká jsou tedy pozitiva? 

Předpokládáme, že se letošní výzvy nebudou zásadně odlišovat od těch 

loňských. Rámcově by měly odpovídat, jen bude nutné pracovat s větším 

předstihem a pořádně si rozložit práci na projektu. Část našich klientů si to již 

uvědomuje a začínáme s nimi jednat o projektech, jež chceme mít rámcově 

připraveny do letních prázdnin, abychom vše po vyhlášení výzvy pouze 

finalizovali a podali mezi prvními. MPO totiž oznámilo, že při překročení dostupné 

alokace může příjem žádostí o dotaci uzavřít již 14 dnů po jeho zahájení. Když 

budeme se zájemci o dotaci včas v kontaktu, dokážeme například poradit, co 

je zapotřebí připravit již v březnu a co bude možné řešit až na začátku letních 

prázdnin. Velmi jednoduše: čím dříve začneme, tím větší šanci na získání dotace 

bude podnikatel mít.   
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Lednové posuny v OPPIK 
 Jak jsme informovali na stránkách lednového monitoringu dotačních 

příležitostí, na počátku ledna došlo ke spuštění příjmu žádostí o podporu 

v rámci 8 nových výzev. Z těchto výzev, konkrétně v rámci třetí 

výzvy dotačního titulu Technologie, byl již 14 dní po spuštění předčasně 

ukončen příjem plných žádostí, protože objem podaných žádostí 

dvojnásobně překročil stanovenou alokaci. 

 Kromě ukončení příjmu žádostí v Technologiích byl zastaven příjem 

žádostí i v dotačním titulu Nemovitosti, kde objem podaných žádostí 

taktéž výrazně převyšuje stanovenou alokaci. 

 Naopak v rámci dotačního titulu Aplikace došlo k prodloužení intervalu 

pro příjem plných žádostí. Žadatelé mohou nově podávat své žádosti o 

podporu až do 29. 2. 2016. 

 Došlo k aktualizacím následujících pravidel a metodik 

o Pravidla způsobilosti a publicity 

o Obecná část Pravidel pro žadatele a příjemce 

o Zvláštní část Pravidel pro žadatele a příjemce v rámci programu 

Aplikace a Inovace-inovační projekt 

o Postup dle pravidel pro VD nebo Zákona o VZ 

 S příchodem nového roku bylo zahájeno hodnocení žádostí podaných 

již v rámci OPPIK. V současné chvíli probíhá především formální 

hodnocení žádostí o dotaci podaných na začátku prosince 2015. 

V případě potřeby je žadatel vyzván k doplnění chybějících informací, 

což musí zpravidla proběhnout během pouhých pěti dnů. Když je vše 

v pořádku, objeví se v MS2014+ informace, že žádost o podporu splnila 

formální náležitosti a byla postoupena do dalšího hodnocení, čímž je 

myšleno faktické zhodnocení projektu týkající se obodování jednotlivých 

aspektů žádosti, které je základním vodítkem pro přidělení, nebo 

nepřidělení dotace. Dle předpokladů by hodnocení mělo být známé 

přibližně do poloviny tohoto roku. 
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Průzkum: Dotace dříve fungovaly lépe, 

hodnotí podnikatelé 
Teprve na sklonku minulého roku umožnilo Ministerstvo průmyslu a obchodu 

firmám požádat o první evropské dotace pro období 2014 – 2020. OPPIK 

postupně mezi české podnikatele rozdělí 116 mld. korun. „K nastavení pravidel 

dotací jsou však podnikatelé a živnostníci velmi skeptičtí,“ upozorňuje předseda 

Výboru pro strukturální fondy AMSP ČR Jiří Kvíz. V letošním roce bude navíc cesta 

k dotaci ještě složitější. 

 

„Zklamání z nastavení dotačních programů je zřejmé. Pouze 8 procent 

respondentů považuje současný stav za lepší než v předchozím období 2007 – 

2013,“ říká Jiří Kvíz. Avizovaná snaha o „poučení se z krizového vývoje“ a 

vylepšení systému se tak u zájemců o dotaci vůbec nesetkala s pochopením.  

 

Exkluzivní průzkum vnímání nejdůležitějšího zdroje evropských dotací pro 

tuzemské podniky, OPPIK, provedla společnost eNovation v období od 8. do 18. 

prosince 2015. Zúčastnilo se ho celkem 157 relevantních firem všech velikostí a 

zastoupeni byli podnikatelé ze všech krajů ČR. Z výsledků vyplynulo, že si 

podnikatelé nejvíce stěžují na administrační systém MS2014+, nejednoznačnou 

metodiku a vadí jim i nedostatečné informování o možnostech dotační podpory 

ze strany úřadů. Žadatelé se paradoxně tolik neobávali přípravy žádostí, 

mnohem větší komplikace očekávají při hodnocení projektů a při realizaci 

výběrových řízeních. 

 

Praha, pól růstu, 10. výzva 
Operační program Praha – Pól růstu (OPPR) zastřešuje dotační programy, z nichž 

lze získat podporu právě na území hl. m. Prahy. Detailní informace včetně 

harmonogramu budoucích výzev k OPPR naleznete na webu 

http://www.prahafondy.eu/cz/opppr.html.  

V současné době je i pro podniky otevřena výzva č. 10 - Zvyšování kvality a 

efektivity fungování vědeckotechnických parků, včetně inkubátorů. 

Podnikatelské subjekty mohou získat dotaci ve výši 50 %, přičemž minimální výše 

způsobilých výdajů (ZV) začíná na 1 mil. Kč a je maximální výše je ohraničena 

částkou 100 mil. Kč. Předmětem podpory jsou investiční projekty rozšiřování a 

zkvalitňování fyzické infrastruktury vědeckotechnických parků a 

podnikatelských inkubátorů, případně vznik nové infrastruktury. 

 

  

http://www.prahafondy.eu/cz/opppr.html
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Nové výzvy v celo-unijních dotačních 

programech 
V mezinárodním dotačním programu Horizon2020 sloužícím k podpoře vědy, 

výzkumu a inovací byly zveřejněny následující nové výzvy. 

1. Evropský inovační a technologický institut (EIT) zveřejnil výzvu k 

předkládání návrhů na dvě nová znalostní a inovační společenství 

(Knowledge and Innovation Communities, KICs), a to v oblasti potravin 

(EIT Food: Food4Future - Sustainable Supply Chain from Resources to 

Consumers) a výroby (EIT Manufacturing: Added-value Manufacturing). 

Návrhy na nová KICs by měly být předloženy partnery z podnikové sféry, 

vysokého školství a výzkumných institucí se záměrem řešit společenské 

výzvy prostřednictvím vývoje inovativních produktů a služeb. Výzva je 

otevřena do 14. 7. 2016. Detailní informace včetně všech relevantních 

dokumentů naleznete zde: http://eit.europa.eu/collaborate/2016-call-

for-kics 

2. Znalostní a inovační společenství KIC InnoEnergy vyhlásilo výzvu pro 

inovativní návrhy (Call for Innovation Proposals, CIP 2016). Výzva 

zahrnuje obchodní nápady v oblasti udržitelných energií, prokázané 

záměry určené ke komercializaci a další doplňkové financování. Návrhy 

lze předkládat do 4. 4. 2016. Návod pro předkladatele včetně 

podkladových dokumentů, termínů výzvy a kontaktů na experty KIC, 

které mohu být předkladatelům nápomocni, naleznete zde: 

https://cip.kic-innoenergy.com/checklist_and_timeline.html 

 

Kromě H2020 byl otevřen i balík výzev k podávání projektů v rámci Společného 

podniku (JTI) palivové články a vodík (FCH2), která obsahuje témata 

z energetiky a dopravy.  Tento balík výzev naleznete na tzv. Účastnickém portálu 

nebo na oficiálním webu: http://www.fch.europa.eu/ 
 

2. kolo Central Europe 
Central Europe je kohezní dotační titul zaměřený na podporu spolupráce mezi 

subjekty střední Evropy. Dotační podporu lze získat ve čtyřech tematických 

oblastech, které se týkají inovací, nízkouhlíkových technologií, přírodních a 

kulturních zdrojů pro udržitelný růst a dopravy. Podporu mohou získat rozličné 

subjekty, mezi něž spadají i malé a střední podniky z následujících zemí: Česká 

republiky, Maďarsko, Chorvatsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Rakousko, 

Německo a Itálie. Malé a střední české podniky dosáhnou až na 85% dotaci. 

Výzva pro příjem žádostí o podporu bude spuštěna v dubnu 2016, nicméně již 

nyní je ten pravý čas začít připravovat projekty a hledat pro ně partnery z výše 

vyjmenovaných států. Veškeré informace o tomto středoevropském dotačním 

programu naleznete na jeho webových stránkách: http://www.interreg-

central.eu/ 

  

http://eit.europa.eu/collaborate/2016-call-for-kics
http://eit.europa.eu/collaborate/2016-call-for-kics
https://cip.kic-innoenergy.com/checklist_and_timeline.html
http://www.fch.europa.eu/
http://www.interreg-central.eu/
http://www.interreg-central.eu/
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Programy přeshraniční spolupráce 
Během ledna byl zahájen příjem žádostí o podporu v rámci dvou programů 

přeshraniční spolupráci. 

 

Program přeshraniční spolupráce mezi ČR a Rakouskem podpoří projekty 

v oblasti výzkumu, technologického rozvoje a inovací (12,5 mil. EUR), ochrany 

životního prostředí a zhodnocení kulturního a přírodního dědictví (45,4 mil. EUR), 

rozvoje vzdělávání a kvalifikace pro využití potenciálu lidských zdrojů v 

přeshraničním území (13,7 mil. EUR) a projekty podporující spolupráci institucí a 

rozvoj komunit v příhraničním území (20,4 mil. EUR). Detailní informace o 

jednotlivých oblastech podpory naleznete na webových stránkách programu 

zde: http://www.at-cz.eu/cz 

  

Obsahem druhého již spuštěného programu je přeshraniční spolupráce mezi ČR 

a Bavorskem. Kromě tradičních projektů v oblasti přírodního a kulturního 

dědictví, životního prostředí a vzdělávání budou nově podporovány projekty v 

oblasti vědy, výzkumu a inovací. Více než čtvrtina rozpočtu programu bude 

určena na podporu přeshraniční spolupráce občanů a institucí, která je v území 

široce rozvinutá. Program je zaměřen na regionální a místní projekty, které jsou 

připravované ve spolupráci českých a bavorských partnerů a mají pozitivní 

dopad na společné území. Veškeré náležitosti nutné pro účast v tomto 

programu naleznete na jeho webových stránkách: http://www.by-cz.eu/cz/  

  

http://www.at-cz.eu/cz
http://www.by-cz.eu/cz/
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SFŽP uzavřel čtyři dotační výzvy, 

zájemci chtějí 6,5 mld. 
O téměř 6,5 mld. korun požádaly soukromé firmy a veřejné instituce z 

Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Správce programu Státní fond 

životního prostředí (SFŽP) nyní zahájí hodnocení projektů. Největší zájem úředníci 

hlásí o vodohospodářské investice, bioplynové stanice a rekultivaci 

skládek. Celkem žádost podalo přibližně 500 subjektů. 

 

Mikroúvěry bez ručitele mají pomáhat 

malým firmám 
Evropská komise chce podpořit malé podnikatele a firmy. Ručit za půjčené 

peníze do začátku podnikání má Evropský investiční fond. Firmy 

s podnikatelským záměrem tak budou mít větší šanci získat úvěr, i když by za 

normálních okolností měly u bank problém. Půjčky bude poskytovat zatím jen 

Komerční banka, která může poskytnout na mikroúvěry až 400 milionů korun. 

Přidat by se měly ještě dvě další banky, s nimiž stále jedná Evropský investiční 

fond. 

 

Na podporu "miniškolek" půjde 8 

miliard z fondů EU 
V Česku začnou už letos ve velkém vznikat nové "miniškolky" pro nejmenší děti. 

Na jejich zakládání přijde osm miliard korun z Evropské unie během příštích pěti 

let. Dětské skupiny umožňuje zákon zřizovat už od podzimu 2014, ministerstvo 

práce a sociálních věcí jich ale zatím evidovalo pouze sedm desítek. Pořídily si 

je především obce, firmy o ně zájem neměly. Když ale ministerstvo loni v 

listopadu vypsalo evropský grant na miliardu korun, během několika týdnů 

dorazilo téměř 400 žádostí obcí a firem, které si již miliardu rozebraly. 

 

Epsilon: Podpora aplikovaného 

výzkumu a experimentálního vývoje 
Technologická agentura České republiky (TAČR) vyhlásí v průběhu prvního 

kvartálu roku 2016 druhou veřejnou soutěž v rámci dotačního programu Epsilon, 

který finančně podporuje aplikovaný výzkum a experimentální vývoj. Podmínky 

programu nebyly v době uzávěrky tohoto dotačního monitoringu známy, 

doporučujeme proto případným žadatelům sledovat web TAČR: 

https://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-epsilon.html 

 

 

 

 

https://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-epsilon.html
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OP Zaměstnanost (ESF) – MPSV – 

PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 

ZAMĚSTNANCŮ a OSVČ 
 

  

Zvýšení odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad 

kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce. 

 

 Vyhlášení výzvy 1.6.2016 | Ukončení výzvy: 31.7.2016  

 Žadatelé: zaměstnavatelé CS: zaměstnanci, zaměstnavatelé, OSVČ 

 Minimální objem projektu: 500 tis. Kč Max. objem projektu: 10 000 tis. Kč 

(pouze 1 žádost) 

 Čerpání bude v režimu de minimis, resp. kdo bude chtít čerpat více než 

5 000 tis. Kč, tak bude žádat v blokové výjimce.    

 

Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli, 

zaměřené na odborné i klíčové kompetence.  

Vzdělávání poskytované v oblasti IT, jazyků, softs skills a odborných dovedností. 

 

Jednotkové náklady – zjednodušené vykazování – neprokazují se jednotlivé 

výdaje - bude aplikováno u péče o děti (dětské skupiny), další profesní 

vzdělávání ve firmách, rekvalifikace a sociální služby (ve fázi analýz) 

V jedné jednotce vždy jediná sazba osoba/hodina výuky  

 

SKLADBA JEDNOTKOVÉHO NÁKLADU 

 Cena za vzdělávání (z průzkumu trhu provedeného poskytovatelem)  

 Náklady na administraci projektu (podle nákladů v odpovídajících 

grantových projektech OP LZZ)  

 Mzdový příspěvek  

JEDNOTKOVÉ NÁKLADY PŘIPRAVOVANÉ PRO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ – 

oblasti 

 Základní IT (IT I.), Odborné IT (IT II)  

 Měkké a manažerské dovednosti (v této skupině téma Optimalizace 

procesů – neustálé zlepšování) 

 Jazykové vzdělávání  

 Účetní a ekonomické kurzy  

 Technické a jiné odborné vzdělání  
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Příjemce nebude v rámci administrativní kontroly ani v případě kontroly na místě 

předkládat účetní doklady a nebude vypracovávat finanční přílohy zprávy o 

realizaci projektu. Vynaložené prostředky budou příjemcům proplaceny v 

předem stanovené výši na základě dosažených výsledků/výstupů projektu 

(doklad prokazující absolvování kurzu, prezenční listina apod.). Návrh 

jednotkových nákladů („osobohodina“) by měl zahrnovat mzdový příspěvek ve 

výši minimální mzdy bez ohledu na skutečnou mzdu účastníka vzdělávací 

aktivity. Návrh musí být nejprve schválen Evropskou komisí a následně bude 

prezentován veřejnosti a potenciálním žadatelům. 

Neměly by být kontrolovány účetní doklady, a tedy ani jejich uhrazení. 

U projektů v režimu zjednodušeného vykazování bude proplácení založeno na 

výstupech. Na základě doložení prezenčních listin a potvrzení o absolvování 

kurzu se zprávou o realizaci projektu za dané období budou proplaceny výdaje 

odpovídající násobku počtu odučených osobohodin, cena za jednotku, jejíž 

výše v Kč bude předem stanovena pro každou oblast vzdělávání.  
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Seznam projektů financovaných 

z fondů vnější spolupráce EU 

Předběžná oznámení: 
 

Nepal - dodávka laboratorního vybavení, kontrolního zařízení pro legální 

metrologii a výcvikových zařízení pro potravinářské technologie na podporu 

posílení národní infrastruktury kvality v Nepálu za účelem usnadnění 

domácího a mezinárodního obchodu s potravinářskými a nepotravinářskými 

výrobky 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1452522245854&do=publi.detP

UB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliLi

st=15&page=2&aoref=137779 

 
Předmětem této zakázky je: 

a) poskytnutí laboratorního zkušebního a analytického vybavení pro 

oddělení potravinářské technologie a kvality (DFTQC), ministerstvo 

zemědělského rozvoje (MoAD) a Nepálský úřad pro normy a metrologii 

(NBSM) spadající pod ministerstvo průmyslu (MoI) za účelem posílení národní 

způsobilosti pro zkoušení, analýzu a kontrolu potravinářských a 

nepotravinářských výrobků pro domácí a exportní trh; 

b) poskytnutí kontrolního zařízení pro legální metrologii pro NBSM za účelem 

zlepšení a posílení způsobilosti při zajišťování dodržování národních norem 

měření;  

c) zajištění vybavení na zpracování potravin a vybavení IKT pro DFTQC za 

účelem podpory rozvoje a zavádění národních vzdělávacích programů o 

kvalitě a bezpečnosti potravin. 

 

Ukrajina – Rozvoj systému kontroly a monitorování státní pomoci na Ukrajině 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1452522404583&do=publi.detP

UB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliLi

st=15&page=2&aoref=137785  

Po přijetí zákona o státní podpoře podniků v červenci 2014 je v plném proudu 

proces rozvoje sekundárních právních předpisů. Nicméně potřebný 

institucionální rámec, infrastruktury a kapacity pro zajištění realizace a 

fungování systému státní pomoci je třeba ještě rozvinout. Stejně tak je 

zapotřebí posílit i povědomí o pravidlech udělování státní pomoci, a to jak 

ve veřejné správě, tak u institucí na ústřední, regionální a místní úrovni a 

obecně pak i v podnikatelské komunitě a u široké veřejnosti. V rámci projektu 

bude podpořeno vytvoření účinného a účelného systému státní podpory na 

Ukrajině. 

 

 

 

 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/cr_v_evrope/vnejsi_vztahy_eu/vnejsi_pomoc_eu/fondy_vnejsi_spoluprace_eu_prilezitosti.html
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1452522245854&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=137779
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1452522245854&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=137779
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1452522245854&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=137779
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1452522245854&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=137779
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1452522404583&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=137785
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1452522404583&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=137785
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1452522404583&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=137785
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1452522404583&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=137785
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Libanon - Vybavení pro zařízení na zpracování tuhého komunálního odpadu 

ve 2 položkách 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1452522797797&do=publi.detP

UB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliLi

st=15&page=2&aoref=137777 

Účelem této zakázky je dodávka 4 zařízení na zpracování odpadu v 

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

různými typy specializovaného elektromechanického vybavení pro využití 

tříděného komunálního odpadu (dále uváděného jako tuhý komunální 

odpad – MSW) včetně odpadu vhodného pro další zpracování jako palivo z 

odpadů (RDF), jakož i pro kompostování organické části odpadu.  

Položka č. 1: dodávka, doručení a instalace třídícího zařízení pro MSW:  

otvírače pytlů, válcová síta, balistické separátory, magnetické separátory, 

RDF drtiče, balíkovací lis a dopravníkové pasy. 

Položka č. 2: dodávka a doručení zařízení pro kompostování MSW:  

obraceč pokosu, mobilní síto na rafinaci kompostu a mobilní štěpkovač na 

dřevo. 

 

Zveřejněné zakázky: 

Srbsko - projekt výstavby týkající se dodávky vody, sběru a čištění 

odpadních vod pro město Raška 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1452520077028&do=publi.detP

UB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliLi

st=15&page=1&aoref=135632 

Celkovým zakázky je modernizace environmentální infrastruktury 

prostřednictvím investic do systému sběru a čištění odpadních vod. Zvolené 

místo pro čistírnu odpadních vod je v severní zóně aglomerace Raška, v 

oblasti obce Rvati, na pravém břehu řeky Ibar. 

Zakázky budou rozděleny do 2 položek: 

Položka č. 1: 

Výstavba čistírny odpadních vod (ČOV) s kapacitou 16 500 PE a parametry 

odpadních vod v souladu se směrnicí Rady 91/271/EHS ze dne 21.5.1991 o 

čištění městských odpadních vod a srbským místním nařízením nazvaným 

„nařízení o mezních hodnotách emisí znečišťujících látek ve vodě a termínem 

pro jejich dosažení“ (Věstník RS 67/2011 a 48/12): 

— biologická spotřeba kyslíku (BOD) 25 mg/l, 

— celkové nerozpuštěné látky (TSS), 35 mg/l, 

— chemická spotřeba kyslíku (COD) 125 mg/l. 

Tato položka bude zahrnovat zaškolení pracovníků podniku veřejných služeb 

„Raška“ pro údržbu ČOV. 

Položka č. 2: 

Předmět položky č. 2 je realizace následujících prací: 

— výstavba hlavního kolektoru, 

— rekonstrukce a rozšíření stávajícího systému pro sběr odpadních vod a 

— rekonstrukce stávajícího systému dodávek přírodní vody. 

Tím dojde ke zlepšení systému nakládání s odpadními vodami v obci Raška a 

konečným výsledkem bude čistější a bezpečnější životní prostředí. 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1452522797797&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=137777
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1452522797797&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=137777
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1452522797797&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=137777
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1452522797797&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=137777
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1452520077028&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135632
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1452520077028&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135632
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1452520077028&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135632
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1452520077028&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135632
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Honduras - Návrh, vývoj a implementace integrované informační sítě 

propojující úřad státního zástupce, složky soudní moci a sekretariát pro 

bezpečnost pro vkládání a kontrolu souborů v rámci systému trestního 

soudnictví 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1452520654184&do=publi.detP

UB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliLi

st=15&page=1&aoref=137482 

Jedná se o vývoj a implementace technologické platformy propojující 3 

instituce sektoru bezpečnosti a soudnictví Hondurasu (složky soudní moci, 

státní zástupce a sekretariát pro bezpečnosti) v rámci trestního řízení této 

země. Tato platforma je primárně určena pro vývoj konkrétních informačních 

systémů v případě každé instituce a tok informací v souladu s institucionálními 

a meziinstitucionálními řízeními systému trestního soudnictví Hondurasu. 

 

Turecko - dodávka vybavení pro realizaci projektu „Ručně vyrobeno v Hatay 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1452520789052&do=publi.detP

UB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliLi

st=15&page=1&aoref=132367  

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

— stroje a vybavení  

— IT a elektrické vybavení (hardware a software) 

— kancelářský nábytek (položka č. 3). 

Celkovým cílem je podpora a zlepšení konkurenceschopnosti řemeslníků 

ručně zpracovávajících dřevo a malých a středně velkých výrobců nábytku 

v lokalitě Hatay. 

 

Turecko - výstavba týkající se rozšíření střediska pro rozvoj podnikání v 

lokalitě Elazığ  

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

services/index.cfm?ADSSChck=1452521158524&do=publi.detP

UB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliLi

st=15&page=1&aoref=134913  

Rozsah zakázky na stavební práce bude pokrývat výstavbu týkající se 

rozšíření střediska pro rozvoj podnikání v lokalitě Elazığ (İŞGEM), a to následně: 

— administrativní budova (přibližně 1 300 m2), 

— budova průmyslového zařízení (přibližně 10 200 m2), 

— chladírna (přibližně 500 m2), 

— silnice v areálu, terénní práce, infrastruktura. 

Zakázka bude realizována podle smluvních podmínek FIDIC. 

 

Benin - dodání, instalace a zprovoznění vybavení potřebného pro provoz 

Informačního a koordinačního střediska (ICC) Západoafrického 

energetického svazu (WAPP) 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1452521303787&do=publi.detP

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1452520654184&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137482
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1452520654184&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137482
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1452520654184&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137482
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1452520654184&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137482
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1452520789052&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=132367
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1452520789052&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=132367
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1452520789052&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=132367
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1452520789052&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=132367
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1452521158524&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134913
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1452521158524&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134913
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1452521158524&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134913
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1452521158524&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134913
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1452521303787&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137228
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1452521303787&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137228
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UB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliLi

st=15&page=1&aoref=137228  

Cílem stávající zakázky je dodávka, instalace, zprovoznění a pomoc při 

provozu vybavení (hardware a software) potřebného k provozu 

Informačního a koordinačního střediska WAPP (ICC), které bude realizováno 

v Calavi – Benin. Výstavba budovy je předmětem samostatné zakázky. 

Některá zařízení budou instalována v dalších zemích regionálního systému 

WAPP. 

 

Turecko – technická pomoc pro projekt vzdělávání a zvyšování 

informovanosti ambasadorů pro vodu 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1452521437914&do=publi.detP

UB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliLi

st=15&page=1&aoref=137284  

Celkovým cílem projektu je vytvořit povědomí o ochraně životního prostředí 

a udržitelném využívání vody v Turecku. Toho má být dosaženo 

prostřednictvím: 

- přezkum osnov předškolního a základního vzdělávání z hlediska ochrany 

životního prostředí a udržitelného využívání vodních zdrojů, 

- vytvoření klubů ambasadorů pro vodu ve vybraných školách v pilotních 

povodích, 

- rozvoj a rozšiřování vzdělávacích materiálů (počítačových a deskových her 

pro studenty z různých tříd a příruček pro učitele), 

- organizace studijních návštěv v členské zemi EU s cílem sdílet nejlepší 

postupy EU v oblasti udržitelného využívání vody a povědomí o ekologické 

ochraně, 

- školení vybraných osob z projektu zainteresovaných institucí jakožto školitelů 

- založení národního shromáždění mladých ambasadorů pro vodu, 

uskutečnění 2 jednání shromáždění během doby trvání projektu, uspořádání 

4 studijních návštěv pro členy shromáždění s cílem sledovat činnosti 

podobných organizací v Evropě, 

- zorganizování činností sloužících k poskytování informací veřejnosti (výroba 

veřejných oznámení, vytvoření animovaných postaviček a animovaných 3D 

televizních seriálů, natočení dokumentárního filmu, příprava obsahu 

měsíčníku a jeho dodatku pro děti, založení, provoz a uveřejnění webových 

stránek, včetně internetové televize a radia, příprava a distribuce brožur a 

plakátů atd.), 

- plánování a realizace propagačních činností (umělecká vystoupení, 

soutěže, sportovní hry, slavnostní předávání cen atd.). 

Vybavení, které bude používáno v rámci projektu, bude zajištěno dodatečně 

v rámci jiné zakázky na dodávky. Zhotovitel bude také odpovídat za přípravu 

zadávací dokumentace týkající se dodání vybavení na poskytnutí technické 

pomoci během nabídkovém řízení a zadání zakázky na dodávku. Dále bude 

zhotovitel odpovědný za přípravu dokumentu identifikace projektu a 

zadávací dokumentace „Projektu vzdělávání a zvyšování povědomí 

ambasadorů pro vodu – část 2“. 

 

 

 

Turecko – technická pomoc týkající se posílení kapacity Oddělení investic 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1452521303787&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137228
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1452521303787&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137228
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1452521437914&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137284
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1452521437914&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137284
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1452521437914&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137284
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1452521437914&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137284
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Evropské unie (EUID) při ministerstvu dopravy, námořních záležitostí a 

komunikací (MoTMC) a koncových příjemců – II 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1452521819596&do=publi.detP

UB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliLi

st=15&page=1&aoref=137421  

Poskytnutí podpory pro posílení institucionální kapacity v rámci oddělení 

investic Evropské unie (EUID) a institucí koncových příjemců za účelem 

usnadnění plnění jejich závazků týkajících se přípravy, řízení a realizace 

programů NPP v odvětví dopravy. Technická pomoc se zaměří na podporu 

EUID za účelem plnění závazků a povinností jakožto veřejného zadavatele 

zakázek na stavební práce a služby. Na podporu cílových institucí bude k 

dispozici tým odborníků ve specializovaných oblastech, jako je finanční řízení, 

včetně postupů k uzavření programu NPP. Doplňující činnosti budou 

zahrnovat vytvoření a realizaci komplexního programu vzdělávání 

zaměstnanců a organizaci a realizaci studijních návštěv, prohlídek místa a 

monitorovacích postupů. 

 

Černá Hora - Pořízení pátracího a záchranného vybavení a zdravotnického 

vybavení 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1452522002129&do=publi.detP

UB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliLi

st=15&page=1&aoref=137425 

Účelem této zakázky je pořídit pátrací a záchranné vybavení, jako například 

záchranné vybavení pro divoké vody a povodně, záchranné vybavení pro 

zimní podmínky v horách, vybavení pro záchranu z vody vrtulníkem a 

zdravotnické vybavení jako např. sanitní vozidla. 

 

Zakázka je rozdělena do následujících položek: 

 

Položka č. 1: sanitní vozidla se záchranným zdravotnickým vybavením. 

Položka č. 2: vybavení pro modernizaci vrtulníku ABell-412. 

Položka č. 3: zdravotnické prostředky a vybavení. 

Položka č. 4: ochranné a záchranářské vybavení. 

 

 

 

      MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČR  

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1452521819596&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137421
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1452521819596&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137421
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1452521819596&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137421
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1452521819596&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137421
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1452522002129&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137425
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1452522002129&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137425
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1452522002129&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137425
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1452522002129&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137425

