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Program EXPANZE - finanční nástroje 
pro malé a střední podnikatele startují 
1. června 2017 
 
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a Českomoravská záruční a rozvojová 

banka (ČMZRB) zveřejnily výzvu programu Expanze. Malí a střední podnikatelé 

budou moci o bezúročné úvěry a finanční příspěvky na úhradu úroků žádat  

u ČMZRB od 1. června 2017. V rámci Operačního programu Podnikání a inovace 

pro konkurence schopnost (OP PIK) bude na jejich podporu vyčleněno celkově 

8,8 mld. korun. 

 

Cílem programu Expanze je usnadnit malým a středním podnikatelům přístup  

k bankovním úvěrům na realizaci jejich podnikatelských projektů pro zahájení  

a další rozvoj jejich podnikání a zvyšování podnikatelské aktivity na území celé 

České republiky s výjimkou hlavního města Prahy. 

 

Program Expanze připravilo MPO ve spolupráci s ČMZRB v rámci OP PIK a jedná 

se tak vůbec o první program podpory v aktuálním programovacím období, 

který bude realizován pouze formou finančních nástrojů. Konkrétně se bude 

jednat o bezúročné úvěry, které budou malým a středním podnikatelům 

poskytnuty na jejich projekty až do výše 45 % způsobilých výdajů, to znamená 

úvěry v rozmezí 2 – 45 milionů korun. Budou mít až 7letou splatnost s možností 

odkladu splátek jistiny až na 3,5 roku.  

 

Podpora je určena malých a středním podnikatelům, kteří podnikají 

v oblastech, jako je např. zpracovatelský průmysl, stavebnictví, maloobchod  

a velkoobchod, opravy a údržba motorových vozidel, vodohospodářství  

a zpracování odpadů, výzkumu a vývoje, informační a komunikační činnosti, 

profesní, vědecké a technické činnosti, administrativní podpůrné činnosti  

a ostatní činnosti (tj. např. opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu). 

 

Podnikatelé ze státem podporovaných oblastí (okresy s vyšší mírou 

nezaměstnanosti) navíc budou moci získat finanční příspěvek k úhradě úroků  

u komerčního úvěru, jež je nedílnou součástí podpory a musí tvořit alespoň 20 % 

způsobilých výdajů. Výše finančního příspěvku bude činit 7 % komerčního úvěru, 

max. 700 000 Kč.  Mezi státem podporované regiony patří např.: Bruntál, Opava, 

Jeseník, Šumperk, Karviná, Olomouc, Hodonín, Břeclav, Liberec, Děčín, Ústí nad 

Labem, Most, Karlovy Vary, Sokolov, Louny, Kutná Hora, Nymburk, Kladno, 

Příbram, Mělník, Tábor, Český Krumlov. 

 

Žádosti o tuto formu podpory přijímají všechny pobočky Českomoravské záruční 

a rozvojové banky od 1. června 2017. Žádosti se přijímají kontinuálně až do 

konce března roku 2019. 

 

Výzvu se všemi podrobnosti naleznete zde, seznam obchodních míst ČMZRB 

zde. 

http://www.cmzrb.cz/produkty-a-sluzby/zvyhodneny-uver-v-programu-expanze
http://www.cmzrb.cz/kontakty
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Program Jihočech budou moci 

podnikatelé z Jihočeského kraje využít  

i v roce 2017 
 

ČMZRB ve spolupráci s Jihočeským krajem obnovila příjem žádostí  

o zvýhodněné úvěry pro malé a začínající podnikatele v Jihočeském kraji. 

 

Od roku 2003 podpořila ČMZRB v rámci kooperace s Jihočeským krajem celkem 

140 projektů v celkové výši 105 milionů korun. V roce 2017 se předpokládá, že 

bude na úvěry poskytnuto dalších 7,5 milionů korun. 

 

Podnikatelé tak opět budou moci čerpat úvěr s výhodnými podmínkami 

k uskutečnění svých podnikatelských plánů. Začínající podnikatelé mohou využít 

úvěr do 0,5 mil. Kč, podnikatelé s historií alespoň dva roky a s méně než  

50 zaměstnanci mohou čerpat úvěr až do výše 1 mil. Kč. 

 

Doba splacení úvěru činí až 6 let. V případě, že nemůže žadatel začít splácet 

ihned, může využít jednu z mnoha výhod úvěru, a to odklad splátek jistiny na 

dobu 12 měsíců od data uzavření smlouvy o úvěru. Mimo jiné je mu také 

zaručena pevná úroková sazba 4 % p. a.. Podnikatel, který se rozhodne čerpat 

prostředky z tohoto programu, je může využít kromě jiného k pořízení  

a rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku, k pořízení dlouhodobého 

nehmotného majetku či k pořízení zásob aj. 
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Karlovarský kraj podpoří obnovu lesů 

novým dotačním programem               
 

Rada Karlovarského kraje schválila zveřejnění programu pro poskytování 

dotací na opakovanou umělou obnovu lesů poškozených suchem a jejich 

ochranu proti zvěři oplocenkami. Vlastníci lesů budou moci žádat o příspěvky 

od 1. do 10. července tohoto roku. 

 

Dotační titul byl zřízen za účelem naplnění závazku Evropské komise, podle 

něhož nemůže být totožný předmět dotace na stejném území podporován 

dvěma poskytovateli. Od července minulého roku totiž příspěvky na 

hospodaření v lesích, které dříve rozdělovaly kraje, přešly pod Ministerstvo 

zemědělství ČR. To ale zároveň vyzvalo kraje, aby vytvořily nové dotační 

programy. 

 

Z rozpočtu Karlovarského kraje bylo pro tento dotační titul vyčleněno 7 milionů 

korun. Maximální výše dotace pro jednoho žadatele činí 1 milion korun. 

Důvodem podpory je zachování a obnova lesního ekosystému a biodiverzity 

lesních porostů na území našeho regionu. 

Pro opakovanou umělou obnovu lesů poškozených suchem je dotace 

stanovena na 5 korun za jeden kus sazenice základní dřeviny a 9 korun za jeden 

kus sazenice meliorační a zpevňující dřeviny. Žadatelé, kteří budou chtít chránit 

les proti zvěři, získají příspěvek 70 tisíc korun za 1 kilometr nově zřízené oplocenky. 

 

Podrobná pravidla dotačního programu, včetně kontaktů na zaměstnance, 

kteří poskytují bližší informace, jsou od 1. dubna uveřejněny na internetových 

stránkách Karlovarského kraje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceKK/prispevky-zivotni/prispevky.aspx
http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceKK/prispevky-zivotni/prispevky.aspx
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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. 

 

Harmonogram výzev, avíza 

Harmonogram výzev najdete na: 

https://www.esfcr.cz/harmonogram-vyzev-opz 

 

 

 

https://www.esfcr.cz/harmonogram-vyzev-opz


 

 

7 

 

 

OP Zaměstnanost ,,Podpora 
odborného vzdělávání zaměstnanců II“ 
(POVEZ II) – II. Výzva 

 

Projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (II. Výzva) je 

spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR  

a realizován Úřadem práce ČR. Hlavním cílem projektu je pomoci 

zaměstnavatelům v odborném vzdělávání stávajících i nově přijímaných 

zaměstnanců, stejně jako osobám samostatně výdělečně činným tak, aby 

mohli pružně reagovat na měnící se situaci a podmínky trhu. 

 

Kdo může žádat o dotaci 

    zaměstnavatelé – podnikatelské subjekty 

- obchodní korporace vymezené zákonem č.90/2012 Sb., o obchodních 

korporacích 

- OSVČ se zaměstnanci 

- státní podniky 

- právnické osoby vykonávající podnikatelkou činnost zřízené zvláštním 

zákonem 

- organizační složka zahraniční právnické osoby, pokud se jedná o 

odštěpný závod zaregistrovaný na území ČR a který vykonává svou 

činnost převážně na území ČR 

    OSVČ- fyzické osoby bez zaměstnanců 

- žadatelem může být také OSVČ, která nemá vlastní zaměstnance  

   a školení zajišťuje pro sebe 

    nestátní neziskové organizace 

 

Kdo se nemůže žádat o dotaci 

 není možné zapojit do projektu zaměstnance, kteří mají výkon práce na 

území hlavního města Prahy 

 

Cílová skupina 

    zaměstnanci 

    potenciální zaměstnanci 

    OSVČ – fyzické osoby s/bez zaměstnanců 
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Podporované aktivity 

    odborné technické vzdělávání  

 neplatí podmínka min. 40h / 1 osobu 

 

    odborné vzdělávání  

    odborné jazyky  

    ostatní vzdělávání  

 platí podmínka min. 40h / 1 osobu 

 

Míra a výše podpory 

 v režimu de minimis (85% podpora, 15 % hradí příjemce)  

 v režimu blokové výjimky (podpora a spoluúčast dle velikosti podniku)  

 

Refundace mezd 

    mzdový příspěvek na jednoho zaměstnance je max. 198 Kč/hod 

 

Kdy se smí projekt realizovat 

    odborné technické, odborné vzdělávání, ostatní vzdělávání   

 začátek nejpozději 6 měsíců po schválení, délka projektu může trvat 

maximálně 18 měsíců 

    odborné jazyky 

 začátek nejpozději 6 měsíců po schválení, délka projektu může trvat      

       maximálně 6 měsíců 

 

Kdy mohu podávat žádost 

    datum zahájení přijmu žádostí o podporu: 20. 03. 2017 

    datum ukončení přijmu žádostí o podporu: 30. 11. 2020 nebo do vyčerpání             

   alokace 
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Seznam projektů financovaných 
z fondů vnější spolupráce EU 

 
Předběžná oznámení: 

Chad – Fourniture et pose d'équipements photovoltaïques dans le cadre du 

Projet d'Appui à la Justice Phase II 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1491399000644&do=publi.detPUB&searchtype

=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138833  

L’objet du présent marché est la fourniture, l’installation et la mise en service 

des équipements en énergie solaire photovoltaïque dans neuf (09) Tribunaux 

de Grande Instance (TGI), à l’Ecole Nationale de Formation Judiciaire, au 

Ministère de la Justice et des Droits Humains (Salle serveurs, Cabinet du Ministre, 

Secrétariat Général) et dans onze (11) maisons d’arrêt dans le cadre de la mise 

en œuvre du Projet d’Appui à la Justice au Tchad Phase 2 (PRAJUST 2) financé 

par le 11e FED. 

Lot n°1 : Minis centrales solaires photovoltaïques pour l’alimentation de l’Ecole 

Nationale de Formation Judiciaire (ENFJ) et des Tribunaux de Grande Instance 

(TGI) de Moussoro, Ati, Am-Timan, Kelo et Doba ; 

Lot n° 2 : Minis centrales solaires photovoltaïques pour l’alimentation du 

Ministère de la Justice (MJDH) et des Tribunaux de Grande Instance (TGI), de 

Mongo, Sarh, Moundou et Bongor ; 

Lot n°3 : Minis centrales solaires photovoltaïques pour l’alimentation des Maisons 

d’arrêt d’Amsinene, Mongo, Moussoro, Ati, Am-Timan et Bongor ; 

Lot n°4 : Minis centrales solaires photovoltaïques pour l’alimentation des Maisons 

d’arrêt de Sarh, Moundou, Kelo, Koumra et Doba. 

Georgia – Supply and delivery of two Medium Trucks and accessories to the 

EUMM Georgia 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1491400159533&do=publi.detPUB&searchtype

=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=138859 

EUMM Georgia intends to purchase two truck vehicles suitable for safe 

extended off road operations on difficult terrain. 

 

Moldova – Green Light Moldova – Modernization and Saving Energy in Street 

Lighting. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1491399841076&do=publi.detPUB&searchtype

=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138879 

odernization of the street lighting in 3 Moldovan cities: Ocnita, Soroca, Cantemir 

by installing and improving the LED street lighting in the cities (710 luminaries, 

http://www.mzv.cz/representation_brussels/cz/evropska_unie/eu_pro_podnikatele/jak_podnikat_v_zahranici/zapojeni_do_projektu_vnejsi_pomoci/index.html
http://www.mzv.cz/representation_brussels/cz/evropska_unie/eu_pro_podnikatele/jak_podnikat_v_zahranici/zapojeni_do_projektu_vnejsi_pomoci/index.html
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1491399000644&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138833
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1491399000644&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138833
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1491399000644&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138833
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1491400159533&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=138859
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1491400159533&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=138859
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1491400159533&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=138859
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1491399841076&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138879%20
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1491399841076&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138879%20
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1491399841076&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138879%20
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control & monitoring systems, replacement of poles, consoles, cables, transfer 

of know-how).  

LOT 1:  

Supply of equipment and services for LED street lighting system in Ocnita (235 

luminaires) 

LOT 2: 

Supply of equipment and services for LED street lighting system in Cantemir (75 

luminaries) 

LOT 3:   

Supply of equipment and services for LED street lighting system in Soroca (400 

luminaries) 

 

Serbia –  Further support for the control/eradication of rabies in the Republic of 

Serbia 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1491400074460&do=publi.detPUB&searchtype

=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=138853  

Purpose of the contract is the purchase of vaccines for eradication 

programmes of rabies in the wildlife population. 

 

Oznámení o veřejných zakázkách: 

FYROM – Supply of teaching equipment for vocational training 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1491399218079&do=publi.detPUB&searchtype

=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=137822  

The subject of the contract is supply, delivery, unloading, installation, putting into 

operation, inspection, testing of the supplies and training on the use of the 

teaching equipment for vocational training related to the implementation of 

the reformed curricula, including warranty. 

It is of a particular importance to achieve the successful implementation of the 

new curricula, namely through the use of modern educational technology in 

the lifelong learning context. Providing vocational schools with updated 

teaching equipment will support successful implementation of the reformed 

curricula.  

Lots    Titles: 

LOT 1: Co2 Laser Cutting Machine 

LOT 2: Machines, Tools and Appliances for Gardening  

LOT 3: Dressmaking equipment and Plotters for construction of patterns 

LOT 4: Machines and Tools for Carpentry       

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1491400074460&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=138853
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1491400074460&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=138853
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1491400074460&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=138853
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1491399218079&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=137822
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1491399218079&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=137822
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1491399218079&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=137822
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LOT 5: IT Equipment (hardware and software), Digital displays and Smart Boards                              

LOT 6: Office Furniture and Equipment for Hairdressing, Catering and Meat 

industry  

LOT 7: Measuring instruments 

LOT 8: Mining and Transportation equipment 

LOT 9: Machines and tools for Automechanics 

LOT 10: Machines and tools for Electrotechnics 

 

Cyprus – Capacity Improvement of Sanitary Landfill 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1491398248780&do=publi.detPUB&searchtype

=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137466  

The subject of the contract is the capacity increase of a sanitary landfill as well 

as the provision of an additional leachate evaporation ponds and some 

maintenance works at the landfill site. The Site is located near to the 

Koutsoventis/Güngör village in the northern part of Cyprus.  

The works are divided into two lots, as follows:  

Lot 1 – Works to create a new disposal cell to increase the capacity of a sanitary 

landfill, including installation of a base sealing system for cell 2, leachate 

collection system, construction of leachate evaporation lagoons and other 

ancillary works including but not limited to the stabilization of the main landfill 

site earth bund which is situated to the south side of the landfill, above the site 

facilities.      

Lot 2 – Design and construction of a landfill gas collection and treatment system 

at the site. This lot will only be awarded if Lot 1 is awarded. 

Works will be let according to FIDIC conditions of contract, adapted by the 

Particular Conditions to take into account relevant provisions of the Practical 

Guide.  

 

Cyprus -  Technical assistance to strengthen the capacity of Turkish Cypriot 

veterinary services to eradicate, control and prevent animal diseases. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1491398353701&do=publi.detPUB&searchtype

=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138353  

The purpose of this contract is to strengthen the capacity of Turkish Cypriot 

veterinary services to control and prevent animal diseases in the northern part 

of Cyprus. The technical assistance is expected to strengthen local capacities 

in terms of animal identification and registration, disease surveillance and 

implementation of control plans for prioritized animal diseases in accordance 

with relevant EU regulations and directives. The contract includes lump sum 

components.  

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1491398248780&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137466
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1491398248780&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137466
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1491398248780&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137466
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1491398353701&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138353%20
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1491398353701&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138353%20
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1491398353701&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138353%20
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Mauritius – Setting up of a National e-Licensing Platform 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1491399558154&do=publi.detPUB&searchtype

=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=138639                                   

Setting up of the National e-Licensing Platform for the Government of Mauritius.  

The e-licensing platform would act as a one-stop portal for managing business 

licences lifecycle and process automation, online payment of fees, issuance 

and management of electronic permits.   

The required platform would be based on an industry-standard Business Process 

Management Suite which would orchestrate the licensing processes amongst 

multiple public agencies, and comprise data interfacing capabilities for 

information sharing with several back-office systems. 

The contract should address the need for an appropriate solution to be 

implemented within the next 2 years. Deliverables include the supply and 

installation of IT infrastructure, software licenses, BPM implementation services, 

customisation, systems integration, capacity building and training, 

maintenance and support services. The maintenance and support services 

should be provided for at least 5 years, extendable for, at least, another 3 years.  

The project would be financed by EU under the financing agreement as 

specified at Section 4 up to the end of the implementation period of the EU 

Financing Agreement (January 2021). Thereafter, the project would be 

financed by the Government of Mauritius under a new contractual agreement 

between the Contracting Authority and the Contractor. 

The initial contract will include support and maintenance services up to end of 

the EU financing agreement (January 2021).  

 

Nigeria - Supervision of Water Works Contract to be constructed in the Six 

Beneficiary States, under the Water Supply and Sanitation Sector Reform 

Programme Phase II (WSSSRP II). 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1491398863745&do=publi.detPUB&searchtype

=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138805  

The third objective of the 10th EDF European Union supported Water Supply and 

Sanitation Sector Reform Programme Phase II (WSSSRP II) is that urban and small 

town sector institutions are supported to deliver sustainable water supply service 

to the targeted population in the six beneficiary states. The services to be 

provided under this contract consist of the supervision of the construction works 

for all water supply and sanitation works (priority and main works) in two self-

selected LGAs across the six focal States.Supervision of 106 number borehole 

rehabilitation under Lots 1&2 (priority works), 110 number borehole 

rehabilitation/construction and 277 number sanitation facilities (VIP Latrines)  

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1491399558154&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=138639%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1491399558154&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=138639%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1491399558154&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=138639%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1491398863745&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138805%20
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1491398863745&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138805%20
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1491398863745&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138805%20
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under Lots 1&2 (main works) in 12 self-selected LGAs across the six beneficiary 

States. The list of the actual works contract to be supervised can be obtained 

from the respective state's Water Ministry. 

 

Turkey - Supply for 'Maras Pepper Cluster' in the South-east Anatolia Region – 

Relaunch 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1491398659284&do=publi.detPUB&searchtype

=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138382  

The subject of this contract is the supply, delivery, unloading, installation, 

commissioning of IT equipment.  

Overall purpose is to improve technical capabilities of the food testing and 

analysis laboratory  in Kahramanmaraş and the establishment of a common-

use packaging facility and cluster coordination centre for the common use of 

small and medium red pepper processors to increase the competitiveness 

capabilities of the enterprises. 

West Africa Region -  Acquisition de matériels roulants composé de quatre (04) 

véhicules: deux (02) véhicules de type 4x4 station wagon, de deux (02) 

véhicules de type berline. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1491398449720&do=publi.detPUB&searchtype

=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138864  

Il s’agit d’un marché d’acquisition de matériels roulants composé de quatre 

(04) véhicules: 

deux (02) véhicules de type 4x4 station wagon, de deux (02) véhicules de type 

berline. 

Lot 1 : Deux (2) véhicules de type 4X4 station wagon: un (1) véhicule de type 

4x4 stationwagon destiné aux opérations de relevé/collecte/contrôle de 

données routière et de pesagedans le cadre de l’opérationnalisation du 

Système d’Information Routière (SIR), et un (1) véhicule de type 4 x4 pour la 

collecte et les vérifications des données dans le cadre de l'OPA. 

 Lot 2 : Deux (2) véhicules de type Berline: un (1) véhicule de type Berline 

déployé sur le terrain pour l'opérationnalisation des PCJ de Malanville, et un (1) 

véhicule de type berline deliaison de l'équipe de projet à Ouagadougou. 

 

     Ministerstvo zahraničních věcí 
 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1491398659284&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138382%20
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1491398659284&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138382%20
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1491398659284&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138382%20
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1491398449720&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138864%20
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1491398449720&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138864%20
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1491398449720&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138864%20

