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Otevření druhé výzvy v programu 

Aplikace se sítí IraSME 
Začátkem března je plánováno vyhlášení výzvy OPPIK do programu Aplikace. 

Výzva bude otevřena pouze pro projekty v oblasti výzkumu a vývoje malých a 

středních firem prostřednictvím sítě IraSME. 

 

IraSME je mezinárodní síť ministerstev a řídících agentur programů podporujících 

výzkum, která se soustředí na podporu výzkumných aktivit malých a středních 

podniků v nadnárodním měřítku. Ta dvakrát ročně vyhlašuje výzvy k předkládání 

projektů se zaměřením na výzkum a vývoj pro malé a střední podniky z 

partnerských států, případně pro výzkumné organizace, s cílem přivést na trh 

inovativní produkty, procesy či technické služby. 

 

Žadatel programu Aplikace musí mimo podmínky českého programu podpory 

splnit i podmínky sítě IraSME, tj. vytvoření konsorcia minimálně dvou MSP z dvou 

participujících zemí/regionů, tj. z Rakouska, Německa, Belgie (region Vlámsko, 

Valonsko), Německo, Rusko (pouze MP) a Francie (region Nord-pas de Calais). 

Do programu je možné zapojit i výzkumnou organizaci, vyžaduje-li to podstata 

projektu. 

 

Síť IraSME jako taková nedisponuje žádnými vlastními finančními prostředky. 

Výdaje každého z partnerů a grantová podpora jdou za národním řídícím 

orgánem - v ČR v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu. 

 

Žádost je nutné nejprve do 30. března 2016 podat prostřednictvím sítě IraSME. 

Následně pak každý z partnerů podá žádost o podporu do národních výzev 

jednotlivých programů. Výzva pro program Aplikace bude pro příjem žádostí 

otevřena do konce dubna 2016. Bližší informace k výzvám budou upřesněny při 

vyhlášení výzvy. 

 

Navíc dojde i k vyhlášení 2. výzvy v rámci programu Spolupráce – klastry pro 

mezinárodní projekty. Zde bude mezinárodní účast zajištěna prostřednictvím sítě 

Cornet. 
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Dotace na sběrná místa autovraků 
Cílem Výzvy je vytvořit sběrná místa, která budou sloužit zpracovatelům 

autovraků k odevzdání komodit vzniklých při zpracování autovraků. Díky těmto 

sběrným místům budou mít i drobní zpracovatelé možnost dosáhnout cílů využití 

při vynaložení nižších nákladů na přepravu. Prostřednictvím podpořených 

sběrných míst dojde rovněž ke kompresi materiálu, čímž se se sníží nejen náklady 

na dopravu odpadů ke konečným zpracovatelům, zároveň toto opatření 

přispěje k ochraně ovzduší. Příjem žádostí běží do konce března. 

 

Podporované aktivity 

 

 Nákup techniky nezbytné pro provoz sběrného místa, např.: čelní 

nakladač vysokozdvižný vozík, kontejnery, lis apod. 

 Instalace pořízené technik. 

 Stavební úpravy pozemku, výstavba skladových prostor – např.: sklady 

se zpevněnou plochou, pevnými opěrnými stěnami a zpevněná 

manipulační plocha pro sebrané odpady. 

 

Forma a výše podpory 

 

 Maximální výše dotace na jeden projekt činí 5 mil. Kč. 

 Minimální výše dotace na jeden projekt činí 2 mil. Kč. 

 Maximální procentní míra podpory na jeden projekt činí 80 %. 

 

Oprávnění žadatelé 

 

 Podnikatelské subjekty mající živnostenské oprávnění k nakládání s 

odpady. 

 Spolky sdružující zpracovatele autovraků. 
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SFŽP rozdělí dotace na snížení emisí a 

zápachu 
Odstranění zápachu provozů a snížení emisí těžkých kovů podporují i tuzemské 

dotační programy. Státní fond životního prostředí (SFŽP) rozdělí mezi firmy 50 mil. 

korun, do 29. dubna je nutné předložit záměr, do července pak připravit celý 

projekt. Realizace musí být dokončena do prosince 2019. Preferovány budou 

projekty uskutečněné v obytné zástavbě. 

 

Podporované aktivity 

 

 pořízení technologií vedoucí ke snížení emisí vybraných těžkých kovů - 

olova, arsenu, kadmia, niklu a rtuti. 

o Půjde především o technologie ke snižování emisí těžkých kovů 

(např. tkaninové filtry), případně o technologie ke snižování 

prašnosti (např. zkrápění, mlžení apod.).  

 pořízení technologií a změny technologických postupů vedoucí ke 

snížení zápachu. 

 Obvyklým případem může být zakrytování a odsávání odpadního plynu 

z technologie s následným čištěním pomocí koncového zařízení na 

omezování zápachu (např. biofiltr, biopračka, mokrá vypírka, ozonizér, 

plazmové čištění, případně další technologická řešení), podpořit lze 

rovněž primární opatření snížení emisí zápachu.  

 

Forma a výše podpory 

 

 Maximální výše dotace na jeden projekt činí 10 mil. Kč. 

 Minimální výše dotace na jeden projekt činí 0,5 mil. Kč. 

 Maximální procentní míra podpory na jeden projekt činí až 60 %. 

 

Oprávnění žadatelé 

 

 Podniky, které obtěžují obyvatele měst a obcí zápachem nebo zamořují 

životní prostředí olovem, arsenem, kadmiem, niklem nebo rtutí 
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Více než 2,2 miliardy pro zemědělce, 

lesníky a potravináře 
 

V rámci Programu rozvoje venkova (PRV) bude spuštěno 2. kolo příjmu žádostí., 

v němž budou podpořeny investice do zemědělských, lesnických i 

potravinářských podniků za téměř 2,3 miliardy korun. Ministerstvo zemědělství 

vyhlašuje 2. kolo příjmu žádostí na následující operace:  

 

Operace Alokace (Kč) 

1.1.1 Vzdělávací akce  57 750 000 

1.2.1 Informační akce  38 500 000 

6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců 337 500 000 

6.4.1 Investice do nezemědělských činností 693 900 000 

6.4.2 Podpora agroturistiky 353 100 000 

6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů 20 000 000 

8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích  43 700 000 

8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách 126 000 000 

8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi 31 500 000 

8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin 84 000 000 

8.5.2 Neproduktivní investice v lesích 56 000 000 

8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin 220 000 000 

8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven 31 900 000 

16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a 

technologií v zemědělské prvovýrobě  

205 100 000 

Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínu 

od 3. května 2016 8:00 hodin do 16. května 2016 13:00 hodin. Více informací o 

jednotlivých operacích naleznete na webu PRV: 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-

obdobi-2014/ 

 

 

  

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/
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Program Záruka 2015–2023: Nová 

výzva pro poskytování záruk k úvěrům 

pro malé a střední podniky 
Ministerstvo průmyslu a obchodu navazuje na úspěšnou první výzvu programu 

Záruka 2015–2023. V této první výzvě bylo poskytnuto celkem 2540 záruk v 

objemu 6,6 mld. Kč, což umožnilo podnikatelům zaručit u komerčních bank 

úvěry v objemu přes 9 mld. Kč. Záruky vystavuje ČMZRB. 

 

Podmínky druhé výzvy jsou nastaveny tak, aby doplňovaly připravovaný 

program podpory malého a středního podnikání EXPANZE v rámci OPPIK 

Podpora tak bude moci být poskytnuta i v oborech činností či regionech (např. 

Praha), které nemohou být podpořeny z OPPIK. 

 

Ve druhé výzvě programu Záruka 2015 až 2023 budou malým podnikatelům, 

kteří zaměstnávají do 50 zaměstnanců, poskytovány záruky až do 70 % jistiny 

zaručovaného úvěru, jehož výše tak může činit až 4 mil. Kč.  

 

Malým a středním sociálním podnikatelům, kteří zaměstnávají vyloučené nebo 

sociálním vyloučením ohrožené osoby, budou poskytovány záruky až do 80 % 

jistiny zaručovaného úvěru, jehož výše může činit až 20 mil. Kč a finanční 

příspěvky až do výše 10 % zaručovaného úvěru, ne však více než 500 000 Kč. 

 

Záruky budou vystavovány Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou na 

úvěry poskytované úvěrujícími bankami zejména na pořízení a rekonstrukci 

dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a financování zásob. 

 

Žádosti do druhé výzvy programu přijímá od čtvrtka 11. února Českomoravská 

záruční a rozvojová banka. Veškeré potřebné údaje naleznou podnikatelé na 

www.cmzrb.cz 

 

 

Podnikatelské vouchery Plzeňského 

kraje 2016 
Podniky působící v Plzeňském kraji mohou získat dotaci až 150 tis. Kč na nákup 

služeb od výzkumných organizací (např. vysokých škol) v Plzeňském kraji. Žádosti 

o dotaci lze podávat od 18. 1. do 14. 3. 2016. Bližší informace k dotačnímu titulu 

najdete na stránkách Plzeňského kraje: http://www.plzensky-

kraj.cz/cs/clanek/podnikatelske-vouchery-plzenskeho-kraje-2016-vyhlaseny 

 

 

http://www.cmzrb.cz/
http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/podnikatelske-vouchery-plzenskeho-kraje-2016-vyhlaseny
http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/podnikatelske-vouchery-plzenskeho-kraje-2016-vyhlaseny
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Statistiky: přetlak v programech 

Potenciál, Technologie a Nemovitosti 
V aktuálně vypsaných výzvách OPPIK se rozděluje 25,8 mld. korun. Podnikatelé 

sice doposud od Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) nezískali ani korunu, 

část z nich už ale své projekty realizuje. Dle únorových čísel podnikatelé stihli 

zažádat již o více než 22,5 miliardy korun. 

 

Největší zájem mají firmy o program Technologie, kde podané žádosti 

trojnásobně přesáhly dostupnou alokaci. Také v programu Potenciál přesáhl 

zájem o dotace stanovený rozpočet programu – více než dvojnásobně – a 

příjem žádostí stále běží. Obdobná situace nastala i v Nemovitostech, v nichž už 

dokonce došlo i k ukončení příjmu žádostí. 

 

Mizivý zájem je naopak o programy Spolupráce, Partnerství znalostního 

transferu, Služby infrastruktury nebo Obnovitelné zdroje. V posledních dvou 

programech dokonce nebyl prozatím registrován ani jeden zájemce o dotaci. 
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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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Nejbližší výzvy 

 

 

OP Zaměstnanost (ESF): POVEZ II   

 Dotační program navazuje na programy typu Vzdělávejte se pro růst! či 

POVEZ  

 Dotační program bude spravován opět jednotlivými krajskými pobočkami 

ÚP  

 Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli 

 Zvýšení odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a 

soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce 

 31.3.2016 – zahájení příjmů žádostí od žadatelů na jednotlivé Úřady práce  

 Celá ČR mimo hl. m. Prahy 

 Žadatelé:  

 zaměstnavatelé – obchodní korporace, OSVČ, státní podniky,  

 OSVČ (FO bez zaměstnanců), 

 NNO. 

 CS: stávající a potencionální zaměstnanci 

 Nenároková podpora, o poskytnutí rozhoduje krajská pobočka ÚP 

 Příspěvek je poskytován v režimu veřejné podpory na základě „blokové 

výjimky“ nebo v režimu podpory „de minimis“ 

 15% spoluúčast žadatele na vzdělávací aktivitě 

 Doba realizace maximálně 18 měsíců  

 Vzdělávání nutné zahájit do 6 měsíců od schválení žádosti 

 Žadatel může čerpat maximálně 500.000 Kč měsíčně  

 Do vzdělávací aktivity se mohou zapojit zaměstnanci v pracovním poměru 

(DPP a DPČ nelze) nebo potenciální zaměstnanci  

 Zpracování žádosti (1 žádost = 1 vzdělávací aktivita o stejném rozsahu 

vyučovacích hodin a stejné ceně pro všechny účastníky) v listinné podobě 

nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky (+ elektronické verze 

formulářů) 

 Provozovny ve více krajích = za každý kraj samostatná žádost 

 Potvrzení bezdlužnosti (FÚ, CÚ, ČSSZ, zdravotní pojišťovny) – 30 dní  

 Průzkum trhu  

 V případě schválení:  

 dokumentace k výběru dodavatele,  

 vstupní dotazník pro účastníky.   

 Maximální mzdový příspěvek za hodinu je 176 Kč  

 Refundace mezd se poskytuje měsíčně zpětně na základě předloženého 

vyúčtování a evidence docházky 

 Náklady na vzdělávací aktivitu budou proplaceny ex post  

 Bodové zvýhodnění zaměstnanců ve věku 54+ 
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OP Zaměstnanost (ESF): Podnikové vzdělávání zaměstnanců – výzva č. 

03_16_043 

 

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ  

1. 6. 2016 – 31. 7. 2016. 

 

ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU 

Zahájení realizace projektů se očekává v prvním kvartálu roku 2017. 

 

VÝZVA JE URČENA 

Pro všechny firmy z ČR včetně hl. m. Praha.  

Místo realizace školení musí proběhnout mimo hl. m. Praha. 

 

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ 

Zaměstnavatelé (např. podnikatelské subjekty, státní podniky, osoby zřízené 

zvláštním zákonem vykonávající podnikatelskou činnost). 

 

CÍLOVÁ SKUPINA 

Zaměstnanci (včetně potenciálních nových zaměstnanců). 

 

VEŘEJNÁ PODPORA A MÍRA SPOLUFINANCOVÁNÍ  

15 % (pro všechny subjekty v případě čerpání v režimu de minimis  

Možnost čerpat prostředky i v režimu podle blokové výjimky.  

 

ROZPOČET PROJEKTU 

min. 0,5 mil. Kč – max. 10 mil. Kč (pravděpodobně forma zjednodušeného 

rozpočtu.) 

 

TYP PODPOROVANÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 

 Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli, 

zaměřené na odborné i klíčové kompetence. 

 Vzdělávání zaměstnanců dle specifických potřeb zaměstnavatelů včetně 

přípravy na konkrétní pracovní pozici (vzdělávání potenciálních nových 

zaměstnanců). 

 Podpora udržitelnosti pracovních míst (vzdělávání stávajících 

zaměstnanců). 

 Vzdělávání poskytované v oblastech:  

 IT (základní i odborné), 

 účetní a ekonomické kurzy, 

 jazyky, 

 měkké a manažerské dovednosti, 

 technické a jiné odborné vzdělávání. 

 Vyloučena jsou pouze školení povinná ze zákona (BOZP, PO). 
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 V rámci projektu mohou být realizovány jak akreditované, tak i 

neakreditované kurzy. 

DALŠÍ INFORMACE 

Projekty budou fungovat pravděpodobně v režimu zjednodušeného 

vykazování v podobě tzv. jednotkových nákladů, tj. v současné době 

probíhá schvalování režimu jednotkových nákladů Evropskou komisí. 

 

 

Harmonogram výzev, avíza 

Harmonogram výzev najdete na http://www.esfcr.cz/harmonogram-vyzev  

Avíza výzev najdete na http://www.esfcr.cz/aviza-vyzev-opz  
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Seznam projektů financovaných 

z fondů vnější spolupráce EU 
 

Předběžné oznámení: 

Filipíny - Činnosti v oblasti komunikace a zviditelňování spolupráce mezi EU a 

Filipínami 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1456848430434&do=publi.detPUB&searchty

pe=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=2&aoref=13

7875  

Cílem zakázky je realizovat činnosti komunikace a zviditelňování EU pro 3 výše 

uvedené programy rozvojové spolupráce a náležitě doplnit komunikaci 

Delegace EU. Poskytovatel služeb pod dohledem Delegace EU vytvoří 

komunikační strategii a dodá své výstupy v průběhu trvání zakázky na 

poskytování služeb.  

 

Makedonie – Dodávka vybavení pro Metrologický úřad 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1456847666025&do=publi.detPUB&searchty

pe=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=2&aoref=13

7870  

Předmětem této zakázky je: dodávka, doručení, vyložení, instalace (včetně 

odzkoušení a zaškolení) a zprovoznění metrologického vybavení pro 

Metrologický úřad.  

Zakázka je rozdělena do 5 položek:  

položka č. 1: dodávka metrologického vybavení pro měření elektrických 

veličin;  

položka č. 2: dodávka měřícího vybavení pro stav životního prostředí;  

položka č. 3: dodávka vybavení pro měření rozměrových veličin;  

položka č. 4: dodávka vybavení pro ověřování plynoměrů pro domácnosti;  

položka č. 5: dodávka vybavení pro ověřování přepočítávačů. 

 

Turecko - Technická pomoc s vytvořením analytického základu pro odvětví 

využívání půdy, změny ve využívání půdy a lesnictví (LULUCF) 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1456845505862&do=publi.detPUB&searchty

pe=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=13

6031 

Celkovým cílem projektu je snížit emise skleníkových plynů způsobené 

člověkem a přispět ke globálním snahám o zmírnění změny klimatu v souladu 

s vědeckými důkazy. Konkrétněji projekt přispěje k vytvoření analytického 

základu pro odvětví LULUCF na základě směrnice osvědčených postupů 

IPCC. V tomto ohledu zhotovitel poskytne služby týkající se určení 

požadovaných informací o pozemcích s cílem odhadnout zásoby a emise 

uhlíku a odstranění skleníkových plynů souvisejících s činnostmi v odvětví 

LULUCF a se zřízením ohlašovacího systému na úrovni Kjótského protokolu. 

 

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=1456848430434&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=2&aoref=137875
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1456848430434&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=2&aoref=137875
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1456848430434&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=2&aoref=137875
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1456848430434&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=2&aoref=137875
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1456847666025&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=2&aoref=137870
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1456847666025&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=2&aoref=137870
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1456847666025&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=2&aoref=137870
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1456847666025&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=2&aoref=137870
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1456845505862&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=136031
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1456845505862&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=136031
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1456845505862&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=136031
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1456845505862&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=136031
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Turecko - Technická pomoc pro vypracovaný analytický základ k 

formulování strategií a opatření pro nastartování ekologického růstu. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1456845672686&do=publi.detPUB&searchty

pe=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=13

6032 

Účelem projektu je prohloubit národní a místní schopnost připravovat 

střednědobá a dlouhodobá opatření směrem k nízkouhlíkovému rozvoji 

odolných vůči změně klimatu, která budou postupně slaďována s politikou 

a právními úpravami EU v oblasti klimatu. V tomto ohledu poskytne 

zhotovitel služby týkající se:  

— přepracování stávajících strategií ve vztahu ke změně klimatu,  

— příprava posouzení dopadu předpisů a odvětvových dopadů v případě 

„acquis“ EU v oblasti klimatu,  

— určování nákladů a potenciálů zmírňování emisí u opatření 

specifikovaných v rámci odvětví budov, odpadu a zemědělství v rámci 

národního akčního plánu v oblasti změny klimatu (NCCAP),  

— vypracování analytické základny pro dlouhodobou strategii zeleného 

růstu využitím modelování scénáře skleníkových plynů.  

 

Turecko – Technická pomoc na zvýšení porozumění ze strany veřejnosti a 

způsobilosti zúčastněných stran ve vztahu k opatřením v oblasti klimatu. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1456845745380&do=publi.detPUB&searchty

pe=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=13

6033  

Celkovým cílem projektu je snížit emise skleníkových plynů způsobené 

člověkem a přispět ke globálním snahám o zmírnění změny klimatu v souladu 

s vědeckými důkazy. Konkrétněji je cílem projektu zvýšení způsobilosti 

zúčastněných stran a porozumění za strany veřejnosti s ohledem na společné 

úsilí v souvislosti s opatřeními v oblasti klimatu. Dodavatel bude provádět 

činnosti týkající se analýzy potřeb a tvorby školících modulů, které bude 

následovat provádění školení a informačních kampaně zaměřené na 

metropolitní obce, místní správy/obce, nevládní organizace činné v 

oblastech životního prostředí a změny klimatu, národní výzkumné a 

poradenské instituce a širokou veřejnost. Poskytovatel služeb také vypracuje 

a uskuteční program dotací v oblasti změny klimatu (CCGP), který se zaměří 

na širší okruh zúčastněných stran, např. na obce, nevládní organizace, 

vysoké školy atd. 

 

 

Turecko - Dodávka zařízení za účelem „zvýšení přizpůsobivosti zaměstnanců 

a zaměstnavatelů cestou sociálního dialogu“. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1456845791200&do=publi.detPUB&searchty

pe=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=13

6542  

Předmětem zakázky je výroba, dodání, doručení, rozbalení, instalace, 

uvedení do provozu, kontrola, testování a záruční služby u zboží v rámci 

položek č. 1 a 2; dodávka, výroba, doručení, vyložení, vybalení, kontrola, 

testování a záruční služby u zboží v rámci položky č. 3, které budou použity ke 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1456845672686&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=136032
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1456845672686&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=136032
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1456845672686&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=136032
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1456845672686&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=136032
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1456845745380&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=136033
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1456845745380&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=136033
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1456845745380&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=136033
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1456845745380&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=136033
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1456845791200&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=136542
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1456845791200&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=136542
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1456845791200&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=136542
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1456845791200&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=136542
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zlepšení kapacity infrastruktury vzdělávacího střediska v Ankaře za účelem 

zvýšení přizpůsobivosti zaměstnanců, podniků a podnikatelů. 

Zakázka je rozdělena do položek:  

položka č. 1: IT vybavení, software a klimatizace;  

položka č. 2: nábytek;  

položka č. 3: materiály pro renovaci 

 

Turecko - Dodávka za účelem rozvoje výzkumu a technologické infrastruktury 

v lokalitách Gaziantep a Elaziğ – část 2. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1456845854981&do=publi.detPUB&searchty

pe=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=13

7886 

Předmětem zakázky bude dodávka, doručení, vyložení, instalace a 

zprovoznění v případě: vozidel a laboratorního vybavení pro 

nanotechnologické a kalibrační laboratoře, které budou použity zejména na 

podporu výzkumného a technologického vývoje a inovačních iniciativ a 

strategií v provinciích Gaziantep a Elaziğ. 

Položka č. 1: laboratorní vybavení pro oblast nanotechnologie.  

Položka č. 2: vybavení kalibrační laboratoře.  

Položka č. 3: vozidlo. 

 

Turecko - Dodávka vybavení pro projekt nakládání s pevným odpadem v 

provincii Çorum. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1456845900849&do=publi.detPUB&searchty

pe=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=13

7888 

Předmětem zakázky bude dodávka, doručení, vyložení, instalace, kontrola, 

testování, uvedení do provozu a záruční služby zabezpečené dodavatelem 

vybavení/vozidel na skládky pro těžký provoz, kontejnerů, nákladních vozidel 

a sběrných míst/popelnic ve 3 položkách pro koncového příjemce, 

„Environmentální unii obcí v provincii Çorum“. 

položka č. 1: dodávka vybavení a vozidel na skládky pro těžký provoz;  

položka č. 2: dodávka kontejnerů a nákladních vozidel;  

položka č. 3: dodávka sběrných míst a popelnic 

 

Turecko - Dodávka vybavení pro laboratoř pro kalibraci a metrologii kovů v 

lokalitě Samsun  

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

services/index.cfm?ADSSChck=1456846476712&do=publi.detPUB&searchty

pe=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=13

3365  

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

kontrola, testování, školení a záruční služby v případě laboratorního vybavení, 

vozidla, IT vybavení a nábytku pro projekt „laboratoře pro kalibraci a 

metrologii kovů v lokalitě Samsun“, který je zaměřen na zlepšení infrastruktury 

inovací a zajišťování kvality v kovoprůmyslu v regionu TR83. 

Počet položek: 7.  

1 – měření hmotnosti a velikosti a kalibrační zařízení.  

2 – měření tlaku a tepla a kalibrační zařízení.  

3 – měření elektrické energie, objemového průtoku a plynu a kalibrační 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1456845854981&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137886
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1456845854981&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137886
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1456845854981&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137886
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1456845854981&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137886
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1456845900849&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137888
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1456845900849&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137888
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1456845900849&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137888
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1456845900849&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137888
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1456846476712&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=133365
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1456846476712&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=133365
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1456846476712&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=133365
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1456846476712&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=133365
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zařízení.  

4 – měření materiálu a kalibrační zařízení.  

5 – nábytek.  

6 – vybavení IT.  

7 – vozidlo. 

 

Turecko - Technická pomoc pro budování kapacit v souvislosti s evropským 

registrem úniků a přenosů znečisťujících látek (E-PRTR) v Turecku. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1456847486552&do=publi.detPUB&searchty

pe=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=13

5894 

Celkovým cílem projektu je zlepšit kontrolu průmyslového znečišťování 

pomocí posílení ekologických podmínek, monitorování a registrace 

průmyslového znečištění v Turecku. Konkrétně projekt přispěje k převedení 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 o evropském 

registru úniků a přenosů znečisťujících látek (E-PRTR) a posílí institucionální a 

technickou způsobilost k provádění E-PRTR. V tomto ohledu poskytne 

zhotovitel služby s cílem:  

— zřídit národní systém E-PRTR,  

— zvýšit institucionální, individuální a technické kapacity v případě 

příslušných úřadů a prioritních skupin,  

— zvýšit informovanost o prioritních skupinách a rozhodovacích činitelích. 

 

Turecko – echnická pomoc s ekonomickými analýzami v rámci plánu řízení 

říčního povodí a aspektů účinnosti hospodaření s vodou ve 3 pilotních 

povodích v Turecku. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1456847585153&do=publi.detPUB&searchty

pe=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=13

6659  

Celkovým cílem projektu je splnit hospodářské požadavky rámcové 

směrnice EU o vodě (WFD) pro dosažení dobré vodní bilance v Turecku a 

zajištění účinnosti hospodaření s vodou a přispět k vytvoření hospodářských 

nástrojů pro dosažení tohoto cíle. Tento projekt bude spočívat především v 

podpoře provádění rámcové směrnice s ohledem na články 5 a 9. V tomto 

ohledu poskytne smluvní strana služby/činnosti, pokud jde o:  

— analýzu právních a institucionálních změn rámcové směrnice o vodě a 

dalších souvisejících směrnic v oblasti účinnosti hospodaření s vodou a 

ekonomickou analýzu pro úplné provedení „acquis“ a návrhu právní 

úpravy,  

— zprávu o článku 5 rámcové směrnice o vodě,  

— zprávu o účinnosti hospodaření s vodou,  

— 3 plány správy povodí (RBMP) v případě pilotních povodí,  

— rychlý přezkum ekonomie hospodaření s vodou ve 4 vybraných 

povodích,  

— zprávu o klasifikaci stavu vybraného počtu vodohospodářských orgánů v 

souladu s článkem 8 rámcové směrnice o vodě,  

— program opatření a výjimek, kapitola RBMP,  

— ekonomický model,  

— národní realizační plán,  

— zprávu o komunikační strategii.  

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1456847486552&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135894
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1456847486552&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135894
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1456847486552&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135894
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1456847486552&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135894
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1456847585153&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=136659
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1456847585153&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=136659
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1456847585153&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=136659
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1456847585153&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=136659
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Ukrajina - Služby bezpečnostní ostrahy. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1456846120777&do=publi.detPUB&searchty

pe=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=13

7895  

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

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

včetně případných zařízení mimo areál, mise EUAM Ukraine v Kyjevě a v 

regionálních střediscích (zpočátku na 2 místech v Kyjevě a ve 2 regionálních 

střediscích). Mimo jiné to zahrnuje prohledávání vozidel a návštěvníků, 

vnější/vnitřní obchůzkové hlídky, hlášení incidentů, kontrolu záznamů ze 

systému průmyslové televize, systémů poplachu v případě vniknutí a systémů 

zjišťování požárů; týmy bezpečnostní reakce (SRT) provádějící kontrolu 

bezpečnostní situace obhlídkami v určené oblasti a reagující na spuštění 

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

mise. 

Oznámení o veřejné zakázce: 

Bosna a Hercegovina - Policejní vzdělávací vybavení 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1456846950555&do=publi.detPUB&searchty

pe=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=13

7331 

Předmětem dodávek je zajistit neustálou funkčnost a bezpečnost 

elektronického systému na výměnu dat pro rejstříky policie a státního 

zastupitelství, včetně zlepšení uchovávání dat a vývoje paralelního 

redundantního systému pro zachování funkčnosti dat.  

Položka č. 1: systém dálkového vzdělávání. 

Položka č. 2: zajištění hardwaru a síťové infrastruktury, síťových služeb, 

softwaru a příslušného školení pro realizaci integrovaného systému 

elektronického vzdělávání. 

Položka č. 3: dálkové vzdělávání prostřednictvím využití Moodle, systému 

pro řízení vzdělávání (LMS). 

 

Bosna a Hercegovina - Zlepšení technických pracovních podmínek soudní 

policie 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1456847210572&do=publi.detPUB&searchty

pe=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=13

6617  

Projekt je zaměřen na posílení soudního systému, organizace, nezávislosti, 

účinnosti a zabezpečení soudních řízení prostřednictvím modernizace 

technických pracovních podmínek soudní policie. 

Policejnímu soudu chybí základní vybavení, které ke nutné pro plnění jeho 

úlohy zajištění bezpečnosti a předcházení nepokojům. V rámci této pomoci 

bude zajištěno nezbytné vybavení pro zlepšení schopnosti soudní policie 

Bosny a Hercegoviny. 

Položka č. 1 – vozidla justiční policie. 

Položka č. 2 – vybavení policie pro zvládání výtržností. 

Položka č. 3 – bezpečnostní vybavení. 

Položka č. 4 – videomonitorovací systém v rámci soudních institucí ve městě 

Tuzla. 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1456846120777&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137895
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1456846120777&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137895
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1456846120777&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137895
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1456846120777&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137895
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1456846950555&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137331
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1456846950555&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137331
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1456846950555&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137331
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1456846950555&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137331
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1456847210572&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=136617
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1456847210572&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=136617
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1456847210572&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=136617
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1456847210572&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=136617
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položka č. 5 – vybavení IT. 

Položka č. 6 – radiokomunikační vybavení. 

Položka č. 7 – zařízení pro kontrolu přístup 

 

 

Černá Hora - Posilování kapacity černohorských úřadů pro proces 

přistoupení k EU a nástroj NPP II 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1456846305188&do=publi.detPUB&searchty

pe=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=13

7509  

Účelem zakázky je posílit kapacitu Ministerstva zahraničních věcí a evropské 

integrace pro efektivní a účinnou koordinaci procesu evropské integrace a 

posílení kapacity a zodpovědnosti úřadu NIPAC, liniových ministerstev a 

dalších zainteresovaných činitelů pro zlepšení plánování, programování, 

realizace, monitorování a hodnocení pomoci v rámci NPP II a zajištění 

koordinace odvětví. 

 

Eritrea – Dodávka elektrických rozvodných materiálů/vybavení pro projekt 

solární fotovoltaické minisítě v lokalitě Areza Maidma. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1456845974394&do=publi.detPUB&searchty

pe=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=13

7890  

Projekt bude spočívat ve zřízení soustavy solární fotovoltaické minisítě o 

výkonu 2,7 MW za účelem poskytování dodávek elektrické energie do 2 

oblastních měst a přilehlých vesnic. Projekt má 2 hlavní složky, soustavu na 

výrobu energie (samostatné nabídkové řízení) a distribuční soustavu. 

Distribuční soustavu vybuduje Eritrejská elektrická korporace (EEC) za použití 

materiálů a vybavení zajištěných prostřednictvím tohoto nabídkového řízení. 

 

Jordánsko - Poskytnutí pomoci s rozvojem a posilováním kapacit regulační 

komise pro energii a nerosty a související s radioaktivním odpadem 

v Jordánsku. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1456844772488&do=publi.detPUB&searchty

pe=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=13

7757  

Obecným cílem projektu je: 

a) poskytnout podporu a spolupráci s cílem rozvinout regulační kapacity 

Regulační komise pro energii a minerály (EMRC) a její organizace (jejích 

organizací) technické podpory; 

b) zvýšit jejich dovednosti ke zlepšení ochrany před zářením ve všech 

oblastech využívání ionizačního záření; 

c) zlepšit zacházení s radioaktivním odpadem v Jordánsku, ve spolupráci s 

EMRC, Jordánskou komisí pro atomovou energii a ministerstvem životního 

prostředí pro Jordánsko (MOENV). 

 

 

 

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1456846305188&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137509
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1456846305188&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137509
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1456846305188&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137509
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1456846305188&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137509
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1456845974394&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137890
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1456845974394&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137890
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1456845974394&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137890
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1456845974394&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137890
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1456844772488&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137757
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1456844772488&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137757
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1456844772488&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137757
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1456844772488&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137757
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Keňa - Dodávka různého obecného, specifického a nejmodernějšího 

laboratorního vybavení rozděleného do 6 položek pro KEBS, DVS a Kephis 

Keňské republiky. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1456845143348&do=publi.detPUB&searchty

pe=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=13

4518 

Předmětem této zakázky je dodání, doručení, vyložení, instalace, uvedení do 

provozu, zaškolení, údržba a poprodejní služby ze strany dodavatele 

následujícího zboží: 

vybavení pro zkušební a kalibrační laboratoře rozdělené do 6 položek, které 

bude doručeno na Ředitelství veterinárních služeb (DVS), Keňský 

normalizační úřad (KEBS) a Keňský inspektorát pro zdraví rostlin (Kephis). 

Dodávka, doručení, instalace a školení musí být provedeny do 90 dnů od 

podpisu smlouvy oběma stranami v souladu s bodem 15 oznámení o 

zakázce. 

 

Gruzie - Podpora nezávislosti, odpovědnosti a účinnosti soudnictví  

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

services/index.cfm?ADSSChck=1456845276687&do=publi.detPUB&searchty

pe=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=13

7524  

Tento projekt bude spočívat ve stálé, relevantní a robustní technické pomoci 

pro soudní a jiné relevantní instituce v jejich úsilí pokročit s reformami nutnými 

k tomu, aby se soudnictví stalo nezávislejším, účinným, nestranným, 

profesionálním a bylo prosté politického či jakéhokoliv jiného nepatřičného 

vměšování. Konkrétním cílem je konsolidace plánování a strategií soudní 

správy, posílení kapacit soudců a ostatních soudních zaměstnanců, 

racionalizace výběrových a postupových řízení v případě soudců, 

zefektivnění toku případů u soudů, posílení pravomocí a nedotknutelnosti 

soudců, zlepšení komunikačních postupů soudů a konsolidace postavení a 

účinnosti Ústavního soudu. 

 

 

Gruzie - Podpora rozvoje vězeňského a probačního systému  

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

services/index.cfm?ADSSChck=1456845364673&do=publi.detPUB&searchty

pe=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=13

7742  

Projekt bude obsahovat stálou, relevantní a robustní technickou pomoc pro 

vězeňská, probační a ostatní příslušná zařízení v jejich snahách o prosazení 

reforem nutných k tomu, aby se vězeňský sektor stal moderním a účinným 

systémem, který napomáhá předcházet recidivitě a udržuje náležitou 

rovnováhu mezi zajištěním veřejného pořádku a bezpečnosti a zaručením 

ochrany lidských práv. Konkrétním cílem je pomoc při konsolidaci plánování 

a strategií reforem, posílení kapacit vězeňského a probačního personálu, 

zlepšení správy věznic a vazebních podmínek, rozšíření rehabilitačních a 

resocializačních služeb a vytvoření účinných probačních a nevazebních 

režimů. 

 

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1456845143348&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134518
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1456845143348&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134518
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1456845143348&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134518
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1456845143348&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134518
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1456845276687&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137524
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1456845276687&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137524
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1456845276687&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137524
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1456845276687&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137524
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1456845364673&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137742
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1456845364673&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137742
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1456845364673&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137742
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1456845364673&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137742
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Kiribati – Návrh, dodání, instalace a zprovoznění vysokonapěťové sítě, 

elektráren, fotovoltaického systému o výkonu 200 kWp a související práce pro 

Kiritimati.  

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

services/index.cfm?ADSSChck=1456847210572&do=publi.detPUB&searchty

pe=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=13

6617  

Předmětem této zakázky je návrh, dodání, doručení, vyložení, instalace, 

uvedení do provozu, údržba a poprodejní služby ze strany dodavatele 

následujícího zboží: 

• konečný návrh, dodávka, instalace a zprovoznění 2 11 kV elektrických sítí 

pro Kiritimati. Síťové pokrytí pásma 1 zahrnující lokality London, Tabwakea a 

Tennessee a síťové dodávky pásma 2 do lokalit Banana, Captain Cook 

Hotel a Cassidy International Airport, 

• dodávka 1 050 kusů jednofázových předplacených elektroměrů 

splňujících specifikaci STS, 

• dodání 30 kusů 3fázových předplacených elektroměrů splňujících 

specifikaci STS, 

• dodání, výstavba a uvedení do provozu nové dieselové elektrárny 

severně od pracoviště společnosti Kiribati Oil Company (elektrárna pásma 

1), 

• vyklizení a rekonstrukce stávající dieselové elektrárny v lokalitě Banana 

(elektrárna pásma 2), 

• instalace a zprovoznění 2 diesel generátorů 315-kVA v elektrárně pásma 1 

(generátorů, které budou dodány v rámci samostatné zakázky), 

• vyklizení elektrárny Tabwakea a obnova půdy,  

• přemístění stávajícího diesel generátoru 500 kVA z elektrárny London do 

elektrárny v pásmu 1 a odklizení starých generátorů, alternátorů, spínacích 

zařízení a jiných materiálů ze stávající elektrárny London, 

• přemístění diesel generátoru 80 kVA z elektrárny Tennessee do elektrárny v 

pásmu 2 a vyklizení a rekonstrukce pozemku u elektrárny Tennessee. 

Dodávka, instalace a zprovoznění fotovoltaických systémů 200 kWp 

zapojených do sítě severně od nové elektrárny pásma 1 

 

Dne 9. 2. 2016 byla zahájena iniciativa EU Gateway Business Aveneues, jejíž 

cílem je podpořit budování obchodních kontaktů EU firem v asijských 

zemích. Více informací k iniciativě, včetně možnosti podání přihlášky, je k 

dispozici zde: 

http://ec.europa.eu/dgs/fpi/announcements/news/20160210_1_en.htm  

 

 

      MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČR  

 

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1456847210572&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=136617
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1456847210572&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=136617
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1456847210572&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=136617
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1456847210572&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=136617
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