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Potenciál – výzva IV 

 
Dne 13. července 2017 byla ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu ČR 

vyhlášena Výzva IV programu podpory Potenciál, která je zaměřena na malé 

a střední podniky (MSP). Tento program je zaměřen na podporu vybudování či 

rozšíření infrastruktury pro vlastní výzkum, vývoj a inovační aktivity v daných 

oborech činnosti CZ NACE stanovených v příloze výzvy. 

 

Podporu je možno obdržet na nákup nemovitostí, na investice do 

dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a na povinnou publicitu. 

Podrobnější informace o způsobilosti výdajů lze najít v příloze Způsobilé výdaje 

na stránkách API. 

 

Příjem Žádostí o podporu odstartoval 20. července 2017. Ve Výzvě je možno 

získat dotaci ve výši padesáti procent způsobilých výdajů. Minimální výše 

podpory je nastavena na dva miliony korun a maximální výše podpory činí 

padesát milionů korun. V rámci Výzvy IV není poskytována podpora v režimu 

de minimis. Nejzazším termínem pro dokončení celého projektu je 30. listopad 

2020. 

 

Příjem Žádostí o dotaci bude zastaven 30. listopadu 2017. Avšak v případě, že 

požadovaná výše prostředků dosáhne dvojnásobku alokace Výzvy IV, může 

být příjem Žádostí o podporu předčasně ukončen již po 14 dnech od zahájení 

příjmu Žádostí. Pro zjednodušení zpracování Žádosti o podporu v aplikaci 

MS2014+ byl připraven dokument Pravidla pro žadatele a příjemce z OP PIK – 

zvláštní část. U projektů s celkovými výdaji do pěti milionů korun je nutností 

provést finanční analýzu investice. Každý žadatel v této Výzvě má možnost 

podat maximálně jeden projekt na jedno IČ, což platí i pro projekty, které 

budou podány ekonomicky nebo personálně spojenými osobami. 

 

Kdo může žádat 

• Malé a střední podniky 

 

Kolik lze získat na jeden projekt 

• Dotace ve výši 50 % způsobilých výdajů bez ohledu na velikost podniku 

• Minimální výše dotace 2 mil. Kč; maximální výše 50 mil. Kč 

 

Na co lze získat podporu 

• založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací 

spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení 

centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra 

 

Systém sběru žádostí 

• Kolový 

 

Více informací o programu můžete nalézt zde. 

https://www.agentura-api.org/wp-content/uploads/2017/07/P%C5%99%C3%ADloha-%C4%8D.-5-Pravidla-pro-%C5%BEadatele-a-p%C5%99%C3%ADjemce-zvl%C3%A1%C5%A1tn%C3%AD-%C4%8D%C3%A1st_final.pdf
https://www.agentura-api.org/wp-content/uploads/2017/07/P%C5%99%C3%ADloha-%C4%8D.-5-Pravidla-pro-%C5%BEadatele-a-p%C5%99%C3%ADjemce-zvl%C3%A1%C5%A1tn%C3%AD-%C4%8D%C3%A1st_final.pdf
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/potencial/potencial-vyzva-iv/
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Aplikace – výzva IV 

 
Jste podnikatel či organizace pro výzkum a šíření znalostí a máte v plánu 

realizovat průmyslový výzkum a experimentální vývoj? V případě, že je Vaše 

odpověď ano, potom je program Aplikace určen právě pro Vás. 

 

 

Na začátku srpna dojde k vyhlášení v pořadí čtvrté výzvy v programu Aplikace. 

Cílem programu a Výzvy je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj 

nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace 

projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.  

 

Výsledky projektů v rámci tohoto programu povedou k zavádění inovací 

vyšších řádů a k produkci konkurenceschopných výrobků, které budou 

schopny obstát na světových trzích.  

 

Aktivity programu mají přímou vazbu na strategické cíle Národní výzkumné  

a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky : 

 

• „Zvýšit inovační poptávku ve firmách (i ve veřejném sektoru)“  

• „Zvýšit relevanci výzkumu“ 

 

O dotaci v programu Aplikace mohou žádat podnikatelské subjekty  

a organizace pro výzkum a šíření znalostí.  

 

V rámci jednoho projektu bude minimální výše dotace stanovena na 1 mil. Kč 

a maximální hodnota podpory se zastaví na 100 mil. Kč, avšak maximální míra 

podpory na celý projekt bude omezena na 70 %.  

 

Podpora bude zaměřena na realizaci průmyslového výzkumu  

a experimentálního vývoje.  

 

Projekty musí být ve shodě s Národní výzkumnou a inovační strategií pro 

inteligentní specializaci České republiky.  

 

Tato skutečnost bude ověřena v rámci hodnocení projektu, a to z hlediska 

naplňování výběrových kritérií definovaných ve výzvě. Projekt musí být 

realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy. 

 

 

Detailnější informace budou k dispozici po vyhlášení výzvy na webových 

stránkách API. 

 

 

 

 

 

 

https://www.agentura-api.org/programy-podpory/aplikace/
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ICT a sdílené služby – výzva IV 
  

Je Vašim záměrem vytvořit nové softwarové řešení, zřídit centrum sdílených 

služeb nebo vybudovat datové centrum? Potom je pro Vás určen program ICT 

a sdílené služby. 

 

V průběhu měsíce září bude vyhlášena další výzva v programu ICT a sdílené 

služby. Tento program je primárně orientován na rozvoj informační a znalostní 

společnosti a je určen všem podnikatelským subjektům, které mají v úmyslu 

vyvíjet vlastní softwarová řešení nebo vytvářet tzv. centra strategických služeb, 

a tím zefektivnit rozvoj tohoto rychle rostoucího odvětví v České republice. 

 

Cílem programu je zvýšení nabídky nových informačních systémů, ICT řešení  

a vysoce sofistikovaných ICT nástrojů poskytující rovněž možnost efektivního 

využití informačních bází (big data) a mobilního sdílení informací, cloudových 

řešení, nových softwarových produktů a služeb, moderních digitálních služeb,  

a to včetně související implementace.  

 

Dále také lepší uplatnění produktů českých IT podniků na světových trzích.  

V neposlední řadě rovněž rozvoj znalostí a dovedností IT odborníků. 

Prostřednictvím podpory center sdílených služeb dojde skrze tento program ke 

snižování investičních nákladů a nákladovosti procesů a zvyšování efektivity 

činností v podnicích, a tím zvyšování jejich konkurenceschopnosti. 

 

Podporovanými aktivitami programu jsou: 

 

• Tvorba nových sofistikovaných ICT řešení, tzn. tvorba moderních digitálních 

služeb, aplikací a firmware např. v oblasti komunikace, zábavy, 

obchodování, vzdělávání, zdravotnictví, přístupu k zaměstnání nebo  

i v oblasti kulturních a kreativních průmyslů včetně související 

implementace; 

• Zřizování a provoz center sdílených služeb; 

• Budování a modernizace Datových center. 

 

Míra podpory pro podnikatele: 

 

• 25 % pro velké podniky 

• 35 % pro střední podniky 

• 45 % pro malé podniky 

 

 

Min. absolutní výše dotace pro jeden projekt bude zveřejněna s výzvou a Max. 

absolutní dotace pro jeden projekt činí 200 mil. Kč. 

 

Více informací je možné nalézt na stránkách API. 

https://www.agentura-api.org/programy-podpory/ict-a-sdilene-sluzby/
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Inovace – výzva IV  

(inovační projekt) 

 
Jste podnikatelským subjektem, který přichází s novými nápady a uvádí do 

výroby a následně na trh inovované výrobky, technologie nebo služby? 

Plánujete zlepšení organizace firemních procesů? Pokud ano, právě pro Vás je 

určen program Inovace. 

 

V polovině července byl zahájen příjem žádostí do programu Inovace  

IV. Výzva (inovační projekt) a bude pokračovat až do 12. 11. 2017. Plánovaná 

výše alokace pro tuto výzvu činí 3 mld. Kč s omezením maximální výše podpory 

300 mil. Kč pro velké podniky. 

 

Cílem programu Inovace je posílení inovační výkonnosti domácích firem  

a zvýšení jejich konkurenceschopnosti, prostřednictvím zvýšení využívání 

jedinečných know-how z větší či menší části vytvořených ve spolupráci  

s akademickým a výzkumným sektorem, rozšíření know-how firem pro vlastní 

inovace, zvýšení efektivnosti interních procesů v oblasti řízení inovací  

a efektivnější ochrany duševního vlastnictví, obzvláště na zahraničních trzích, 

takovým směrem, aby došlo k nárůstu počtu firem především místního původu 

v pozici technologických lídrů, k tvorbě a zavádění nových 

konkurenceschopných produktů na světových trzích.  

 

Předmětem podpory budou zejména inovace vyšších řádů a posílení 

schopnosti firem v oblasti high-tech výroby. 

 

Podporovány jsou aktivity, které zaměřeny na realizaci inovačního projektu, 

nebo na realizaci projektu na podporu ochrany a nákupu práv duševního 

vlastnictví. Podpora inovačních projektů zaměřených na zavedení nových 

metod organizace firemních procesů a zvýšení prodeje výrobků a služeb 

prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení, lepšího 

adresování potřeb zákazníka, otevření nových trhů nebo zavedení nových 

prodejních kanálů může být přidělena jen takovým projektům, které budou 

současně realizovat některou z aktivit změřených na zvýšení technických  

a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb a zvýšení efektivnosti procesů 

výroby a poskytování služeb. 

 

Výše podpory: 

• Malý podnik 45 % z prokázaných způsobilých výdajů 

• Střední podnik 35 % z prokázaných způsobilých výdajů 

• Velký podnik 25 % z prokázaných způsobilých výdajů 

 

Min. dotace pro jeden projekt: 1 000 000 Kč, max. dotace: 200 000 000 Kč. 

 

Detailnější informace lze čerpat přímo ze stránek API. 

https://www.agentura-api.org/programy-podpory/inovace/inovace-vyzva-iv-inovacni-projekt/
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Úspory energie – výzva II se blíží 

ke konci 

 
Na základě informací z oficiálních stránek API, řídicí orgán Operačního 

programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) oznamuje, 

že k termínu 31. 10. 2017 ukončí v souladu s pravidly Výzvy příjem Žádostí 

o podporu ve Výzvě II programu podpory Úspory energie.  

 

K tomuto kroku se Řídící orgán rozhodl na základě ustanovení Výzvy, které 

umožňuje Řídicímu orgánu OP PIK ukončit příjem Žádostí o podporu v případě 

nízkého zájmu žadatelů.  

 

V současné době jsou v této Výzvě s alokací 11 miliard korun evidováno 

přijaté Žádosti ve výši cca 1,1 mld. korun po více než 7 měsících od zahájení 

příjmu Žádostí. 

 

Plánujete snad využívat odpadní energie ve výrobních procesech nebo zavést 

či modernizovat systém měření a regulace? Uvažujete o modernizaci či 

rekonstrukci rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických 

hospodářstvích průmyslových areálech? Potom je právě pro Vás určen 

program Úspory energie. 

 

Takže pokud chcete snížit energetickou náročnost Vašeho podniku nebo 

chcete obměnit staré technologie na výrobu energie za nové, pospěšte si. 

 

Výdaje možné podpořit: 

 

• dlouhodobý hmotný majetek spojený s úsporami energie 

• dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování 

dlouhodobého hmotného majetku) 

• energetický posudek 

 

Výše podpory: 

 

• je-li příjemcem dotace malý podnik, je podpora poskytována až do výše  

50 % ZV 

• je-li příjemcem dotace střední podnik, je podpora poskytována až do výše 

40 % ZV 

•  je-li příjemcem dotace velký podnik, je podpora poskytována až do výše 

30 % ZV 

 

Konkrétnější informace k programu Úspory energie, je možné čerpat z webu 

API. 

https://www.agentura-api.org/programy-podpory/uspory-energie/uspory-energie-vyzva-ii/
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OPŽP nabízí 800 milionů na třídění 

a nakládání s odpadem 

 
Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR 

vyhlašují novou výzvu k podávání žádostí o dotaci pro projekty zaměřené na 

odpadové hospodářství. Předmětem výzvy bude zejména o výstavba  

a modernizace zařízení pro sběr, třídění a další nakládání s odpady. Dotace 

z EU budou směřovat i na výstavbu, modernizaci, nebo dovybavení 

bioplynových stanic. 

 

O finanční podporu z 69. výzvy Operačního programu Životní prostředí  

2014 - 2020 (OPŽP) se budou moct ucházet zejména kraje, města, obce, ale  

i podnikatelé. Příjem žádostí bude zahájen 1. září a potrvá až do  

1. prosince 2017. 

 

Podpořeny budou zejména projekty zaměřené: 

 

• na výstavbu a modernizaci zařízení pro sběr,  

• na třídění, svoz a separaci odpadu, např. sběrné dvory nebo třídicí linky 

• poměrně velká část financí půjde i na výstavbu a modernizaci zařízení pro 

materiálové využití odpadů a bioplynové stanice.  

 

Úplnou novinkou v rámci programu OPŽP 2014-2020 je energetické využití 

odpadů skrze pyrolýzu, zplyňování nebo třeba výrobu paliv z ostatních 

odpadů, podpora výstavby a modernizace zařízení na energetické využití 

ostatních odpadů nebo zařízení na tepelné zpracování odpadních kalů  

z čistíren odpadních vod, včetně využití fosforu.  

 

Dotace budou poskytnuty i na výstavby a modernizace zařízení pro nakládání 

s nebezpečnými odpady, včetně zdravotnických odpadů za předpokladu, že 

nebudou skládkovány. 

 

Alokace pro tuto výzvu je stanovena na 800 milionů korun, které budou 

poměrově rozděleny na dílčí alokace pro každou skupinu typových projektů, 

např. na sběrné dvory, třídící linky, bioplynové stanice, a to na základě 

požadavků na dotaci v rámci přijatých žádostí.  

 

U typových projektů, u kterých činí výše dotace 25 nebo 30 % způsobilých 

výdajů, budou moci úspěšní žadatelé kromě dotace využít i zvýhodněnou 

půjčku od Státního fondu životního prostředí ČR (do 75% výše investice). 

 

Detailní informace k programu je možno nalézt zde. 

http://www.opzp.cz/vyzvy/69-vyzva
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Vyhlášení podzimního kola výzev 

Programu rozvoje venkova 

 
Díky Programu rozvoje venkova do českého zemědělství přijde v následujících 

letech více než 96 miliard korun. Z toho bude 62 miliard korun ze zdrojů EU a 34 

miliard korun z rozpočtu České republiky. 

 

Hlavním cílem Programu rozvoje venkova je obnova, zachování a zlepšení 

ekosystémů závislých na zemědělství prostřednictvím zejména 

agroenvironmentálních opatření, dále investice pro konkurenceschopnost  

a inovace zemědělských podniků, podpora vstupu mladých lidí do 

zemědělství nebo krajinná infrastruktura.  

 

Program je rovněž zaměřen na diverzifikaci ekonomických aktivit ve 

venkovském prostoru s cílem vytvářet nová pracovní místa a zvýšit hospodářský 

rozvoj. Finance budou uvolněny na komunitně vedený místní rozvoj, resp. 

metoda LEADER, která napomáhá lepšímu zacílení podpory na místní potřeby 

daného venkovského území a rozvoji spolupráce aktérů na místní úrovni.  

 

Horizontální prioritou je předávání znalostí a inovací formou vzdělávacích 

aktivit a poradenstvím a spolupráce v oblasti zemědělství a lesnictví. 

 

Výzvy, které budou vyhlášeny v rámci tohoto podzimního kola PRV: 

 

• 4.1.1 Investice do zemědělských podniků 

• 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 

• 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích 8.4.1 Obnova lesních porostů 

po kalamitách 

• 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin 

• 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství 

• 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při 

zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh 

• 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů 

• 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých 

dodavatelských řetězců a místních trhů 

• 16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy 

pro výrobu energie a v průmyslových procesech 

 

Konkrétní informace k jednotlivým výzvám lze nalézt na webu Státního 

zemědělského intervenčního fondu. 

 

 

 

 

 

https://www.szif.cz/cs/prv2014
https://www.szif.cz/cs/prv2014
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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 

Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní 

vyučování mimo hl. městu Prahu – výzva č. 77 OPZ  

Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní 

vyučování v hl. městě Praze – výzva č. 78 OPZ 

Výzva podporuje zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo 

školní vyučování, která rodičům dětí 1. stupně základní školy umožní sladit 

pracovní rytmus s péčí o děti. Podpora v rámci této výzvy je určena pouze pro 

podporu zařízení péče o děti mimo režim vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém 

vzdělávání. 

 

Kdo může žádat o dotaci 

 Školy a školská zařízení  

 Kraje a organizace zřizované kraji   

 Obce a organizace zřizované obcemi 

 Státní podnik  

 Nestátní neziskové organizace  

 Obchodní korporace, OSVČ – spoluúčast 15% v případě výzvy č. 77 OPZ  

 Obchodní korporace, OSVČ – spoluúčast 50% v případě výzvy č. 78 OPZ  

 

 

Cílová skupina 

 rodiče s malými dětmi 

       

 

 

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

 pro výzvu č. 77 OPZ - ČR bez hl. m. Prahy    

 pro výzvu č. 78 OPZ - Hl. m. Praha  

         

Výše celkových způsobilých výdajů  

 minimální výše: 1 mil. Kč 

 maximální výše: 9 mil Kč 

   

Podporované aktivity 

 Zařízení péče o děti 1. stupně základní školy 

 hlavní aktivita 

 Příměstský tábor v době školních prázdnin (nepobytový)  

 doplňková aktivita 

 Doprovod dětí na kroužky a zájmové aktivity  

 doplňková aktivita 

 

Míra a výše podpory 

 U projektů, u nichž bude poskytnutí podpory z OPZ zakládat veřejnou 

podporu nebo podporu de minimis, budou – pokud to bude relevantní – 

aplikovány předpisy EU stanovující horní hranici financování takového 

projektu z veřejných zdrojů (tzv. intenzitu veřejné podpory). Výše této 

hranice se odvíjí od typu podpořené aktivity, subjektu příjemce  

a v některých případech také od specifik cílové skupiny projektu. 

 

Kdy mohu podávat žádost 

 datum zahájení přijmu žádostí o podporu:  29. 05. 2017 

 datum ukončení přijmu žádostí o podporu: 29. 09. 2017  
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Seznam projektů financovaných 

z fondů vnější spolupráce EU 
 

Předběžná oznámení: 

 

All Countries – EU For Climate Action in the ENI Southern Neighbourhood. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1500469896778&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=139067 

 

Support the climate action of the Southern Mediterranean Partner Countries in 

their transition towards sustainable and low-carbon development, including 

providing assistance to design mitigation and adaptation measures. This will be 

achieved, amongst others, through supporting the formulation and 

implementation of sustainable energy policies, and including innovative 

means to foster energy efficiency at national and local level.  

 

ENI 

 

Belorus -  Supply of equipment for the Resource Training Centers. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1500470063324&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=139074 

 

The subject of the contract shall be the manufacture, supply, handling, 

packing, loading, delivery, transportation, unloading, moving to the place of 

installation, unpacking, assembly, installation, using all necessary materials, 

commissioning, testing and training on operation, of equipment for five 

Resource Training Centers in 19 lots.  

 

 

IPA II 

 

Bosnia and Herzegovina -  Support to implementing anti-corruption strategies 

in Bosnia and Herzegovina. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1500470000282&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=139068 

 

The objective of the contract is to further enhance the capacities of the anti-

corruption institutions in Bosnia and Herzegovina to effectively coordinate and 

monitor the implementation of anti-corruption strategies as well as of the 

related action plans. 

 

 

 

 

 

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1500469896778&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=139067
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1500469896778&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=139067
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1500469896778&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=139067
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1500470063324&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=139074
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1500470063324&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=139074
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1500470063324&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=139074
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1500470000282&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=139068
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1500470000282&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=139068
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1500470000282&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=139068
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DCI 

 

Nepal -  Nepal's School Sector Development Plan – Support Facility. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1500469119344&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139092 

 

The Nepal's School Sector Development Plan (SSDP) - Support Facility 

(hereinafter referred to as the SSDP Support Facility) is complementary to the 

56.5 million Euro sector budget support (Sector Reform Contract) entitled 

"Supporting Nepal's School Sector (SuNSS) Development Plan".  

 

The SSDP Support Facility will provide timely, good quality and coordinated 

technical assistance support to identified capacity and institutional 

development priorities to design, assess, implement and monitor the various 

policies and strategies of the SSDP, as defined in a Ministry of Education 

capacity and institutional development plan and in-line with the Common 

Framework for Technical Assistance and Direct Funding for Supporting the 

Implementation of the School Sector Development Plan Programme. 

 

 

IPA II 

 

FYROM – Implementation of Business Continuity and Disaster Recovery System – 

Phase II. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1500469663548&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=139084  

 

The contract is part of the project which is aimed for establishment of Business 

Continuity and Disaster Recovery Data Center. The purpose of this contract is 

drafting of Supply Tender Dossier and all the necessary policies and 

procedures for proper establishment and functionality of the Data Center, as 

well as delivery of trainings among the Ministry of Interior staff.   

 

 

 

Turkey -  Supervision for Construction and Rehabilitation Works for Revitalisation 

of the Tourism Sector in Adıyaman Location � Adıyaman/TURKEY. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1500469056037&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139090 

 

The Contractor will provide supervision of Works and contract management 

services for the Works Contract; Construction and Rehabilitation Works for 

Revitalisation of the Tourism Sector in Adıyaman.   

 

 

 

Turkey -  Supply of Equipment for Refurbishment of Removal Centres. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1500469187681&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139093 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1500469119344&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139092
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1500469119344&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139092
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1500469119344&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139092
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1500469663548&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=139084
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1500469663548&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=139084
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1500469663548&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=139084
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1500469056037&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139090
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1500469056037&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139090
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1500469056037&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139090
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1500469187681&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139093
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1500469187681&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139093
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1500469187681&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139093
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The subject of the contract is supply, delivery, installation, putting into 

operation, inspection, testing, training, calibration and warranty services of 

equipment and material for furbishing the Reception Centre Buildings  

(6 buildings) located in Ankara, Ağrı, Antalya, Kocaeli, Malatya and Tekirdağ in 

Turkey. 

Requested items are: 

• Furniture 

• Home textile & Upholstery 

• Electrical Appliances 

• Security Equipment 

• Medical Equipment 

• Laundry Equipment 

• Kitchen Equipment 

 

 

IPA II 

 

Turkey -  Technical Assistance for Enhancing Coordination and Promotion of 

the COSME Programme and Capacity Building for SME Support Infrastructure. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1500469516245&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139097 

 

The main objective of this contract is increasing the intermediary organisations 

and SMEs’ knowledge on COSME (Competitiveness of Enterprises and Small 

and Medium-sized Enterprises) and to enhance the coordination capacity in 

the country for effective participation in the programme and the Small 

Business Act (SBA) framework. 

 

 

Turkey - PreAccession Countries / New Member States. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1500469614899&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139098 

 

The main objective of this contract is increasing the Science, Technology and 

Innovation capacity of the Turkish Research Area (TARAL) through raising 

awareness on Horizon 2020 Programme of the European Union (EU) Framework 

Programmes and increasing Turkish Researchers’ participation to the 

programme by supporting the project development capacity; as well as 

developing the knowledge of the National Coordination Office. 

 

 

 

EDF 

 

 

West Africa -  Technical Assistance for Improved Regional Fisheries 

Governance in Western Africa'' (PESCAO). 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1500469433890&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139095 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1500469516245&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139097
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1500469516245&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139097
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1500469516245&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139097
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1500469614899&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139098
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1500469614899&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139098
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1500469614899&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139098
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1500469433890&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139095
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1500469433890&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139095
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1500469433890&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139095
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The contractor will provide technical assistance to support ECOWAS 

Commission and its member States in overall coordination of the11th EDF - 

Improved Regional Fisheries Governance in Western Africa (PESCAO) 

Programme and more specifically in the implementation of Component No.1 

of the Programme. The contractor shall achieve the following results: (i) 

ECOWAS disposes a solid understanding of regional fisheries issues, (ii) ECOWAS 

Regional fisheries and aquaculture Policy is developed and adopted 

contributing to better integration of fisheries issues in regional polities and 

strategies, (iii) Institutional anchorage between Regional Economic 

Communities (ECOWAS and WAEMU) and Regional Fisheries Bodies (SRCF and 

FCWC) is defined, consolidated and operationalized, (iv) a network of 

stakeholders is developed at ECOWAS level, (v) coordination between fisheries 

projects and donors in Western Africa is reinforced. 

 

 

 

Oznámení o veřejných zakázkách: 

 

 

Partnership Instrument 

 

 

All countries - Support to EU Film Festivals. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1500467683553&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139080 

 

The proposed action will strengthen the EU's ability to engage meaningfully 

with selected audiences in third countries. It will facilitate the organisation of EU 

Film Festivals through the creation of a repository of European films and the 

organisation side-events that will create spaces for intercultural dialogue. 

 

The action will consist in the preparation of a curated repository of high quality 

European movies (e.g. selection, negotiation/acquisition of rights, distribution, 

consolidation of existing repositories of available European movies, subtitling). 

It will also include the provision of technical assistance (e.g. hiring of curators, 

support for local partnerships, and support in branding and communication 

activities) to the organization of EU Film Festivals in selected partner countries 

across the world. In addition, the action will include the organisation of side-

events to ensure that EU Film Festivals become an occasion to foster mutual 

understanding and intercultural dialogue. This action would not substitute any 

existing (or future) film festival initiative but provide additional support to EU's 

efforts in this field. 

 

 

 

Partnership Instrument 

 

 

All countries -  Common Expertise for the implementation of IP Key and  

ARISE + IPR actions. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1500468134272&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138978  

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1500467683553&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139080
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1500467683553&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139080
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1500467683553&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139080
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1500468134272&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138978
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1500468134272&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138978
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1500468134272&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138978
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The purpose of these contracts (all lots) is to acquire services to reinforce the 

ARISE Plus IPR and IP Key project management teams which, in close 

cooperation with national and regional authorities and with the EU 

Delegations, will implement cooperation activities related to: Page 2  

 

• Supporting FTA negotiations and implementation and IP Dialogues,  

• Increasing the awareness on the importance of IP protection in the ASEAN 

society and the capacity of the productive sector to create, protect, utilize, 

commercialize and enforce their IP rights in the ASEAN region.  

• Strengthening regional IP platforms and ASEAN IP Offices delivering 

trademark and design services.  

• Enhancing the capacity of IP authorities and assist in the setting 

up/improvement of IPR registration practices and tools  

• Improving the participation of ASEAN Member States in global protection 

systems and other relevant international treaties in the IP field.  

• Strengthening the capacity of the IP administrations in Cambodia, Lao PDR 

and Myanmar to fully participate in the project initiatives and promote 

innovation in their countries.  

 

The teams are organised in: Central Teams in Alicante (Spain) and on-site 

team in Bangkok. The current procedure is aimed at selecting one awareness 

and communication officer (with experience in marketing and 

communication and ability to work in English - 1,012 w/d or 1,078 w/d subject 

to suspension clause), an IT officer (1,078 w/d with experience in IT project 

management and ability to work in English –subject to suspension clause) and 

three project support officers (3,080 w/d – 1,650 w/d of which subject to 

suspension clause). 

 

IPA II 

 

Serbia - Support to the Ministry of Finance under the PAR Sector Reform 

Contract 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1500467994450&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138052 

 

The objective of the assignment is to support on-going reforms within the public 

financial management system in Serbia through provision of policy advice, 

technical assistance and support to institutional and human resource capacity 

building. The assistance will provide an effective and sustainable support in 

designing, guiding, coordinating, monitoring and reporting on the 

implementation of the PFM (Public Finance Management) reform agenda 

through: improvement of the PFM Monitoring and Evaluation mechanism; 

strengthening the Public Debt Administration capacity; improvement of legal 

framework for budget preparation and capacities for budget execution; 

strengthening of Tax and Customs Administrations and enabling effective and 

efficient exchange of information among relevant stakeholders within the 

Ministry of Finance. 

 

 

 

 

 

 

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1500467994450&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138052
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1500467994450&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138052
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1500467994450&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138052
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Others 

 

Cyprus -  Construction of facilities for the Animal By-Products Disposal System. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1500467855609&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137926 

 

Design and construction of: (i) seven collection points for temporary storage of 

dead animals from farms and animal by-products from slaughterhouses, in 

eight "veterinary districts" in the northern part of Cyprus (Kyrenia, Famagusta, 

Leonarisso/Ziyamet, Trikomo/Iskele, Lefkoniko/Gecitkale, Morphou, 

Vadili/Vadili); (ii) one Collection, Transport and Storage Centre with an 

Incineration plant and Collection point in Nicosia "veterinary district"; and (iii) 

renovation of one room in the "veterinary department" to operate as a Call 

Centre. Much of the work consists of asphalting, laying of ground slabs and 

design and construction of small industrial buildings and offices. The Conditions 

of Contract will be FIDIC "Conditions of Contract for Plant Design-Build 

1999" ("Yellow Book") with amendments. 

 

 

Others 

 

 

Georgia -  Supply of Visibility Materials to the EUMM Georgia. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1500468482521&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=139088 

 

The subject of the contract is the Supply of Facilities Management Materials 

the EUMM Georgia further described in Part B of tender dossier. 

In general this items are required: 

 

• Visibility Items 

• Promotional clothes  

• Notebooks stickers Flags 

• Agendas, Calendars, Greeting Cards 

 

 

Others 

 

Georgia -  Supply of Various Construction Materials the EUMM Georgia. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1500468949447&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=139089 

 

The subject of the contract the Supply of Various Construction Materials the 

EUMM Georgia further described in Part B of this tender dossier; 

 

EDF 

 

Ghana –  Improved Regional Fisheries Governance in Western Africa (PESCAO) 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1500468330440&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138813 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1500467855609&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137926
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1500467855609&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137926
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1500467855609&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137926
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1500468482521&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=139088
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1500468482521&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=139088
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1500468482521&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=139088
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1500468949447&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=139089
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1500468949447&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=139089
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1500468949447&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=139089
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1500468330440&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138813
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1500468330440&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138813
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1500468330440&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138813


 

 

17 

 

 

 

The purpose of this assignment is for a fisheries Monitoring, Control and 

Surveillance (MCS) 

expert to provide long term Technical Assistance and support to the Fisheries 

Committee for the West Central Gulf of Guinea (FCWC) in the implementation 

of the project 'Improved Regional Fisheries Governance in West Africa 

(PESCAO). PESCAO initiative developed at the level of the Economic 

Community of West African States (ECOWAS) will be implemented through 

Regional Fisheries Organizations (RFOs) of this region, in particular the Sub-

Regional Fisheries Commission (SRFC) and the Fisheries Committee for the West 

Central Gulf of Guinea (FCWC). The overall objective is to enhance the 

contribution of fisheries resources to sustainable development, food security 

and poverty alleviation in West Africa. 

  

The specific objective is to improve regional fisheries governance in Western 

Africa through better coordination of national fisheries policies. The technical 

assistance will in this context support the FCWC to improving West African 

fisheries stakeholders' coordination, Prevention of and responses to IUU fishing 

and regional marine resources management 

The indicative duration of the Technical Assistance is 48 months. 

 

 

EDF 

 

Jamaica -  Supply of a Case Management System in select Courts for the 

Ministry of Justice. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1500468868418&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138559  

 

The purpose of the contract shall be the supply, delivery, installation and 

training for the implementation (turnkey project) of a Case Management 

System in select court houses with the aim to improve processes in order to 

assist in the timely scheduling and resolution of cases. 

 

 

 

 

     Ministerstvo zahraničních věcí 
 

 

 

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1500468868418&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138559
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1500468868418&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138559
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1500468868418&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138559

