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Dotace na vysokorychlostní internet 
Ministerstvo průmyslu a obchodu přistoupilo k vyhlášení výzvy v programu 

Vysokorychlostní internet. Příjem žádostí startuje 26. 4., končí 26. 9 a jedná se o 

kolovou výzvu č. 1.  

 

Cílem programu je podpora budování přístupové sítě nové generace (dále 

jen sítě NGA) v lokalitách, ve kterých dosud není tento přístup dostatečně 

zajištěn. Lokality, které mohou být předmětem podpory (tzv. bílá místa), 

identifikoval Český telekomunikační úřad a jejich seznam je k dispozici na 

stránkách http://intervencnioblasti.verejnakonzultace.cz/Mapa. Přenosová 

rychlost stahování dat v rámci podpořené sítě (download) musí reálně 

dosahovat alespoň 30 Mbit/s resp. výhledově 100 Mbit/s do roku 2020. 

 

Kdo může žádat 

• Podporu mohou čerpat podniky všech velikostí realizující projekty 

mimo území hl. města Prahy. Sídlo firmy může být v Praze. 

• Příjemcem dotace mohou být podnikatelské subjekty i fyzické osoby 

podnikající 

• Žadatel prokáže formou čestného prohlášení, že je provozovatelem 

veřejné sítě elektronických komunikací a je držitelem registrace ČTÚ 

k provozu takové sítě. 

 

Výše dotace 

• 1 – 200 mil. Kč, alokace: 11,55 mld. Kč. 

 

Míra podpory 

• Maximální míra podpory je 75 % ze způsobilých výdajů. 

• Velikost žadatele nemá vliv na míru podpory. V rámci projektu je 

možné žádat o nižší míru podpory a toto bude bodově zvýhodněno. 

 

Regionální vymezení 

• Realizace projektu v tzv. bílých místech, tj. adresních místech obytných 

budov, ve kterých neexistuje možnost vysokorychlostního připojení na 

síťovou infrastrukturu (NGA) umožňující službu vysokorychlostního 

připojení k internetu alespoň o rychlosti 30 Mbit/s a kde je 

nepravděpodobné, že tato infrastruktura bude do tří let vybudována 

za komerčních podmínek. 

 

Způsobilé výdaje  

• infrastruktura telekomunikačních síti, kabelovodů (podzemní potrubí 

nebo vedení používané k uložení kabelů, kabelové komory), optických 

vláken a rozvodných skříní, 

• stavební a inženýrské práce, 

• investiční náklady na úrovni síťové vrstvy datové komunikace po 

optické, ev. koaxiální metalické síti a související příslušenství (ODF, 

pasivní prvky sítě, stojany, street cabinety, rozvodné skříně vč. 

energetických přípojek), 

http://intervencnioblasti.verejnakonzultace.cz/Mapa
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• geodetické zaměření, projektová dokumentace, náklady na 

technologii, zprovoznění, 

• náklady na úhradu věcného břemene za umístění podzemní síťové 

infrastruktury na nemovitosti 

• Pořízený majetek musí být: 

o účtován jako dlouhodobý majetek a odepisován 

o nový, tj. dříve neodepisovaný (platí pro velké podniky) 

o Ceny pořízeného majetku musí odpovídat tržní úrovni. 

Obvyklé ceny v případě věcných břemen viz Zákon č. 

151/1997 Sb. o oceňování majetku (především § 18, Hlava 

třetí). 

o Udržitelnost pořízeného majetku a provozovny – 7 let od 

proplacení poslední částky dotace. 

• Realizace veškerých nákupů podle pravidel pro výběr dodavatelů či 

podle Zákona o výběrových řízení (aktivace není způsobilým výdajem) 

 

Hlavní podmínky 

• Zavazání se k pokrytí sítěmi elektronických komunikací minimálně 40 % 

adresních míst obytných budov v každé ZSJ, která bude zahrnuta do 

projektu. 

• Jasná a rozkrytá struktura žadatele na úroveň koncových vlastníků 

(obvykle fyzické osoby), sídlo firmy a vlastníků mimo daňové ráje. 

• Projekt nebyl zahájen před registrací žádosti o dotaci. 

• Sítě vybudované za využití evropských dotací musí technicky i právně 

umožňovat, po celou dobu udržitelnosti projektu (7 let od vydání 

Rozhodnutí o přiznání dotace), přístup pro jiné operátory 

prostřednictvím standardizované velkoobchodní nabídky vydané ČTÚ.  

• V případě, že ve vícebytových objektech se majitel objektu rozhodne 

nevydat souhlas s vybudováním kabelového vedení, je příjemce 

dotační podpory zavázán přivést do objektu optický kabel, který bude 

obsahovat min. stejný počet optických vláken, jako je počet bytů a 

kabel zakončit v rozvaděčové skříni uvnitř objektu nebo v  kabelové 

komoře na vnější straně objektu.  

• Na konci Projektu je nutné doložit splnění závazného ukazatele – počet 

adresních obytných míst, které mají nově přístup k širokopásmovým 

sítím s přenosovou rychlostí nejméně 30 Mb/s (minimálně 40 % 

adresních míst obytných budov). Míru pokrytí definuje žadatel v 

projektu. 

• Technické parametry přístupové sítě a další podmínky pro příjemce 

dotace jsou stanoveny v příloze – Příručka pro žadatele a příjemce 

podpory (rozsah přibližně 100 stran). 

• Součástí přístupové sítě NGA je síť přípojná (backhaul), síť distribuční a 

síť uživatelská. 

• Při rozhodování o podpoře jednotlivých projektů bude vždy 

respektován princip technologické neutrality.  

• Povinností pro projekty s celkovými výdaji nad 5 mil. Kč bude provést 

Finanční analýzu investice. Pro projekty s celkovými výdaji nad 100 mil. 

Kč bude povinnost provést socio- ekonomickou analýzu. 
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• V případě schválení dotace se zavazujete, že k vybudovaným sítím 

umožníte za veřejně stanovených velkoobchodních podmínek přístup 

třetím stranám, jiným poskytovatelům internetu. Podmínky budou 

stanoveny na základě výpočtu nákladů a nabídkové ceny pro 

koncové klienty - očištěno o hodnotu marže, kterou stanoví ČTÚ. Přístup 

třetím stranám bude muset být umožněn de facto trvale, ale po dobu 7 

let po konci projektu za podmínek stanovených ČTÚ. V rámci žádosti 

bude nutné popsat, jakým technickým způsobem umožníte přístup 

třetích stran, přičemž bude muset být umožněn jak přístup fyzický, VULA 

i bitstream. 

 

Klíčová kritéria pro schválení dotace 

• vyšší pokrytí než minimálních 40 % daného území 

• pokrytí území s malým počtem budov obytných adresních míst  

• technologická vyspělost řešení 

• kvalitně zpracovaný, podrobný a odůvodněný rozpočet projektu 

(hospodárný) 

 

Malí a střední podnikatelé začnou 

čerpat bezúročné úvěry 
Prostřednictvím nového programu Expanze bude na podporu malých a 

středních podnikatelů v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost (OP PIK) vyčleněno 8,8 miliard korun. 

 

Jednání týkající se financování programu Expanze ukončily Ministerstvo 

průmyslu a obchodu (MPO) a Českomoravská záruční a rozvojová banka 

(ČMZRB) podpisem dohody o vytvoření a správě úvěrového fondu E 2017. 

Bezúročné investiční úvěry podpoří přibližně 900 podnikatelských projektů. 

 

Cílem programu má být snazší přístup drobných podnikatelů k bankovním 

úvěrům na jejich projekty. Vedlejším cílem by měl být další rozvoj malého 

středního podnikání a zvyšování podnikatelské aktivity ve státem 

podporovaných regionech. Rozvíjet by se mělo i takzvané sociální podnikání. 

 

O bezúročné investiční úvěry, které poslouží hlavně k nákupu dlouhodobého 

majetku a navíc umožňují odklad splátek jistiny až na 3,5 roku, budou moci 

malí a střední podnikatelé žádat u ČMZRB po uveřejnění výzvy, k nemuž by 

mělo dojít během několika týdnů. Prostředky budou moci získat až do jejich 

vyčerpání, nejpozději ale do konce programovacího období, tedy do roku 

2020 respektive 2023. 

 

Program Expanze připravilo MPO v rámci OP PIK. V aktuálním programovacím 

období jde o první program, který nebude realizován dotacemi, ale pouze 

formou finančních nástrojů. Bezúročné investiční úvěry budou malým a 

středním podnikatelům poskytnuty na jejich projekty až do výše 45 % výdajů, to 

znamená v rozmezí 2 až 45 milionů korun. 
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Smart Grids II. 
Další výzvou, která byla v rámci OPPIK vyhlášena, je II. výzva programu Smart 

Grids II. Jedná se o průběžnou výzvu s alokací 1,5 mld. Kč. Příjem žádostí běží 

do 30. 4. 2017. Cílem Výzvy III programu Smart grids II je zlepšení kvality, 

spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným 

zákazníkům za současné minimalizace úzkých profilů a integrace 

decentralizovaných zdrojů energie. 

 

Kdo může žádat 

• Podniky všech velikostí 

 

Míra a výše podpory 

• podpora je poskytována až do výše 40 % ZV 

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

maximálně do výše 1500 mil. Kč a současně maximálně do výše 50 mil. 

EUR 

 

Způsobilé výdaje 

• dlouhodobý hmotný majetek 

• dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému 

provozování dlouhodobého hmotného majetku) 

 

Hlavní podmínky 

• projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy 

• žadatel musí jednoznačně prokázat vlastnická nebo jiná práva k 

nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován, doložením, 

že je držitelem licence na přenos elektřiny vydanou Energetickým 

regulačním úřadem v souladu s § 5 zákona č. 458/2000 Sb., o 

podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 

odvětvích (energetický zákon). 

 

Apel členům AMSP žádajícím o dotaci 

z OPPIK 
AMSP by po vzájemné komunikaci s náměstkem ministra průmyslu a obchodu, 

panem Tomáš Novotným, prostřednictvím této krátké zprávy ráda apelovala a 

požádala své členy, aby předkládali ve stanovených lhůtách žádosti o platbu 

v rámci dotačně podpořených projektů z OPPIK. Včasné předkládání žádosti o 

platbu umožní urychlení čerpání dotací, které se tak dříve dostanou 

k jednotlivým žadatelům. 
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Tréninkový program pro začínající 

start-upy nabízí 13 milionů korun 
Své podnikatelské aktivity mohou české start-upy nastartovat díky novému 

tréninkovému programu CzechStarter agentury CzechInvest. Dostane se jim 

rad od zkušených mentorů nejen z oblasti managementu, marketingu a řízení 

společnosti, ale získají také praktické zkušenosti s obchodním využitím svého 

produktu či služby. 

 

Sedmiměsíční trénink budou moci ti úspěšnější z nich završit dvoutýdenním 

pobytem v Silicon Valley. Zde na ně čekají kancelářské prostory, další 

mentoring a workshopy či setkávání s potenciálními partnery na 

networkingových akcích. Program jim významnou částí pokryje i náklady na 

cestu a překlady propagačních materiálů. 

 

Program CzechStarter navazuje na úspěšný program CzechEkoSystem, který 

pomohl více než stovce českých firem s nastartováním jejich byznysu. Vybrané 

start-upy získají know-how od zkušených podnikatelů, aby mohly lépe směřovat 

své podnikatelské aktivity a následně komercializovat své produkty. Ti nejlepší z 

nich načerpají cenné zkušenosti ve světovém centru inovací, v Silicon Valley. 

 

V programu CzechStarter je pro podpořené společnosti připraveno 13,1 mil. 

korun. Každá z nich může dosáhnout na podporu v hodnotě překračující 500 

tisíc korun. V Basic fázi bude program krýt vybrané náklady společností z 85 

procent. Související náklady jejich pobytu v Silicon Valley pokryje z 75 až 100 

procent. Celkem může CzechStarter podpořit až 25 start-upů. 

 

V Basic fázi pomohou mentoři vybraným českým start-upům překonat 

počáteční potíže při rozjezdu jejich podnikání a vylepšit fungování jejich 

společnosti. Během sedmiměsíčního programu získají pomoc od těch 

nejlepších v oboru v podobě praktických zkušeností s komercializací produktu 

či služby. Start-upy za tímto účelem mohou využít až 150 hodin 

mentoringu podle svých individuálních potřeb. 

 

Splní-li start-upy podmínky, budou moci vycestovat na dvoutýdenní 

akcelerační camp do kolébky start-upů – Silicon Valley. Tady je čekají další 

zvýhodněné služby, například kancelářské prostory, mentoring, specializovaná 

školení, vstupy na networkingové akce, překlady propagačních materiálů, 

setkání s partnery či letenky. 

 

„Vytváření partnerských kanálů jsme ze začátku brali na lehkou váhu. Mentor 

nám pomohl nastavit efektivní obchodní model a nyní již máme partnery v 

některých zemích v Evropě a vyjednáváme s novými partnery z New Yorku a z 

Kalifornie,” říká Milan Šimek, CEO společnosti Sewio, který v průběhu let 2014 a 

2015 absolvoval program CzechEkoSystem. 

 

Kompletní informace o projektu CzechStarter i podmínky účasti v něm 

naleznete na stránkách www.czechstarter.org. 

http://www.czechstarter.org/
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Technologická agentura ČR vyhlásila 

3. soutěž programu Epsilon 
Program EPSILON je zaměřen na zlepšení pozice českého a v globálním 

kontextu i evropského průmyslu pomocí podpory projektů aplikovaného 

výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál 

pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách, 

zejména v těchto prioritních oblastech: 

  

• Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech 

• Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů 

• Prostředí pro kvalitní život 

 

Jedná se o podporu řešení konkrétních výzkumných a vývojových projektů, 

jejichž cílem je dosažení jednoho z výsledků: patent, prototyp, funkční vzorek, 

poloprovoz, ověřená technologie, software, užitný vzor, průmyslový vzor, 

léčebný / památkový postup či certifikovaná metodika. Výsledek musí být 

zapsán do RIV. 

 

Alokace pro třetí veřejnou soutěž je stanovena v částce 500 mil Kč, přičemž se 

jedná o kolovou soutěž s příjmem žádostí končícím 17. 5. 2017. 

 

Kdo může žádat 

• Podniky všech velikostí a výzkumné organizace, přičemž místo realizace 

může být v Praze 

 

Míra a výše podpory 

• Míra podpory dosahuje max. 60 % a max. výše dotace je zastropována 

na 3 mil. EUR 

 

Způsobilé výdaje 

• osobní náklady – mzdy výzkumníků, techniků a ostatního podpůrného 

personálu 

• náklady na smluvní výzkum poznatky a patenty zakoupené nebo 

pořízené v rámci licence z vnějších zdrojů za obvyklých tržních 

podmínek a rovněž náklady na poradenské a rovnocenné služby 

využité výlučně pro účely projektu – max. 20 % ZV 

o náklady na subdodávky 

• nákup vybavení, nástrojů, přístrojů a vybavení formou odpisů 

• dodatečné režijní a ostatní provozní náklady 

o materiál, drobný majetek, cestovné… 

• Náklady na získání a uznání práv k průmyslovému vlastnictví (po 

ukončení VaV) 

o pouze pro MSP a VO 

 

Klíčová kritéria pro schválení dotace 

• detailně a propracovaně zdůvodněný aplikační a tržní potenciál 
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o průzkum trhu od třetí strany, letters of intent, SWOT, kalkulace 

výnosů a nákladů 

• soulad s Národními Prioritami Orientovaného Výzkumu 

• technické, odborné a organizační zajištění 

o zázemí, schopnosti a odbornost uchazeče 

• kvalita, aktuálnost a novost výzkumné agendy a přínosy projektu 

• kvalitně zpracovaný, podrobný a odůvodněný rozpočet i 

harmonogram projektu  

 

Vyhlášení první veřejné soutěže v 

programu GAMA, podprogram 2  
Technologická agentura ČR vyhlásila první veřejnou soutěž pro Program 

aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA, 

podprogram 2. Veřejná soutěž je zaměřena na podporu malých a středních 

podniků, které obdržely pečeť Seal of Excellence v nástroji SME Instrument – 

fáze 1. 

 

Technologická agentura ČR tímto otevírá v programu GAMA možnost 

podpořit excelentní projekty malých a středních firem podané v rámci nástroje 

SME Instrument, které z důvodu nedostatku prostředků v programu Horizont 

2020 nemohly být financovány. 

 

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného 

výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných z veřejných 

prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů programu GAMA. Další podrobosti 

o náležitostech podání žádosti naleznete na stránkách TA ČR: 

https://www.tacr.cz/index.php/cz/novinky/925-vyhlaseni-1-verejne-souteze-

programu-na-podporu-aplikovaneho-vyzkumu-experimentalniho-vyvoje-a-

inovaci-gama-podprogram-2.html 

 

  

https://www.tacr.cz/index.php/cz/novinky/925-vyhlaseni-1-verejne-souteze-programu-na-podporu-aplikovaneho-vyzkumu-experimentalniho-vyvoje-a-inovaci-gama-podprogram-2.html
https://www.tacr.cz/index.php/cz/novinky/925-vyhlaseni-1-verejne-souteze-programu-na-podporu-aplikovaneho-vyzkumu-experimentalniho-vyvoje-a-inovaci-gama-podprogram-2.html
https://www.tacr.cz/index.php/cz/novinky/925-vyhlaseni-1-verejne-souteze-programu-na-podporu-aplikovaneho-vyzkumu-experimentalniho-vyvoje-a-inovaci-gama-podprogram-2.html
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Zaměstnavatelé mohou opět žádat o 

příspěvek na podporu vzdělávání 

zaměstnanců  
Zaměstnavatelé mohou opět žádat o příspěvek v rámci II. výzvy v projektu 

„Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II“ (POVEZ II). Příspěvek ve výši 

až šest milionů korun ročně mohou získat zaměstnavatelé, kteří se rozhodnou 

investovat do odborného rozvoje svých pracovníků. 

 

Projekt POVEZ II realizuje ÚP ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost, 

a to v období od 1. 12. 2015 do 30. 11. 2020. Díky němu mohou 

zaměstnavatelé získat finanční příspěvky na zvyšování odborných znalostí a 

dovedností stávajících a budoucích zaměstnanců. Pomůže i těm, kteří právě 

nastoupili a potřebují více času na zaučení. Zapojit se do něj mohou také 

osoby samostatně výdělečně činné, a to jak se zaměstnanci, tak i bez nich. 

 

Příjem žádostí o příspěvky bude nově probíhat elektronicky a formou kolových 

výzev se stanovenou výší alokace. V praxi to znamená, že zájemce o příspěvek 

nejdříve vyplní elektronický formulář žádosti, který odešle prostřednictvím 

webové aplikace. Následně bude mít k dispozici žádost ve formátu PDF. Tu 

pošle, se všemi přílohami, buď datovou zprávou, nebo v listinné podobě ÚP 

ČR. 

 

Úřad práce ČR má ve II. výzvě celkem k dispozici 1 mld. Kč. Po vyčerpání 

přidělených peněz příjem žádostí na určitou dobu automaticky pozastaví. 

Aktuální výše čerpání alokace bude dostupná na webových stránkách 

www.povez.uradprace.cz. Žadatel může podat žádosti v celkovém objemu 

maximálně 6 mil. Kč za kalendářní rok. 

V rámci projektu POVEZ II podpoří Úřad práce ČR akreditované i 

neakreditované kurzy a odbornou jazykovou výuku v minimálním rozsahu 40 

hodin na jednoho účastníka. Výjimku v tomto ohledu tvoří odborné technické 

vzdělávání a vzdělávání řidičů (kurzy zaměřené na získání řidičského oprávnění 

skupiny C, E, T včetně profesního průkazu, obsluhu vysokozdvižných vozíků a 

CNC strojů nebo získání svářečského průkazu). Na vzdělávání v tzv. měkkých 

dovednostech už nebude ÚP ČR v rámci projektu finančně přispívat. 

 

O přiznání příspěvku a jeho výši rozhoduje konkrétní krajská pobočka Úřadu 

práce ČR. Při posuzování žádostí bere mimo jiné v potaz, jestli poskytnutá 

podpora pomůže zlepšit situaci na konkrétním trhu práce nebo zda bude mít 

vzdělávání pozitivní dopad na podnik i samotného zaměstnance. Příspěvek na 

vzdělávací aktivitu může dosáhnout až 85 % skutečně vynaložených nákladů. 

Mzdový příspěvek na jednoho zaměstnance pak činí nejvýše 198 Kč za hodinu, 

včetně odvodů na zdravotní a sociální pojištění. Žadatel může v průměru 

čerpat až 500 tis. Kč měsíčně. 

 

http://www.povez.uradprace.cz/
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Na Portálu farmáře již běží příjem 

žádostí v rámci 4. kola PRV 
Do 24. 4. 2017 běží příjem žádostí v celkem 13 výzvách s alokací dosahující 1,7 

mld. Kč. Těchto 13 výzev jsme představili v předchozím čísle Dotačního 

monitoringu, proto zájemce o dotaci z Programu rozvoje venkova nyní 

odkážeme přímo na webu Státního zemědělského intervenčního fondu: 

http://www.szif.cz/cs/ Předmětné dotační prostředky z EU mohou využít farmy, 

hospodářství i velké zemědělské podniky na nákup a výsadbu zeleně a 

nového oplocení, na zavedení parkovacích stání i na pořízení výpočetní 

techniky. Finanční prostředky z EU lze využít také na výstavbu ubytovacího 

zařízení a sportovišť nebo na nákup a modernizaci budov. A čerpat finance z 

EU je možné i na výstavbu požárních nádrží.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.szif.cz/cs/
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Nové možnosti podpory vzdělávání 

zaměstnanců z evropských fondů 
 

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

Cyprus – Construction of the new northern Nicosia Trunk Sewer. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1489499767810&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138808  

The purpose of this contract is: 

To construct a new trunk sewer in Nicosia of an expected length of 13 km. This 

includes supply and installation of pipes, refurbishment of existing pumping 

stations and construction of new ones. 

To construct a new trunk sewer in Kioneli/Gönyeli of an expected length of 10 

km. This scheme will mainly consist of gravity sewers, but might possibly also 

include one new Pumping Station. 

 

Egypt – EU- WATER Sector Technical Assistance and Reforms Support (EU-Water 

STARS) 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1489499986836&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=138797 

The general objective of this contract will be to support the ongoing reform on 

the Water. The specific objective is to contribute to improve the management 

and the use of the water resources by improving the operational efficiencies of 

the concerned stakeholders and beneficiaries. This support will take the form of 

technical assistance services in order to contribute to the institutional and 

legislative reform in the water sector, through improving its financial 

sustainability, preparing technical studies, developing communication and 

information plans for public awareness in resources conservation, as well 

enhancing institutional capacities by conducting capacity development for 

the relevant institutions.  

 

FYROM – Supply of laboratory equipment, equipment for official controls, IT 

equipment and vehicles for Phytosanitary Authorities. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1489500170104&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=138804  

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

(where applicable), putting into operation, training (where applicable) of 

laboratory equipment, equipment for official controls, IT equipment and 

vehicles for Phytosanitary Authorities  

Lot 1- Inductively-Coupled Plasma Mass-Spectrometer 

Lot 2- Laboratory Equipment 

Lot 3- Equipment for conducting official controls 

Lot 4- IT equipment 

Lot 5- Vehicles 

 

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=1489499767810&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138808
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1489499767810&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138808
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1489499767810&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138808
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1489499986836&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=138797
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1489499986836&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=138797
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1489499986836&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=138797
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1489500170104&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=138804
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1489500170104&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=138804
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1489500170104&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=138804
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Ghana - Improved Regional Fisheries Governance in Western Africa (PESCAO) 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1489499708035&do=publi.detPUB&page=1&ao

ref=138813&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=QS&nbPubliList=15&

userlanguage=en 

The purpose of this assignment will be to provide long term Technical 

Assistance and support to the Fisheries Committee for the West Central Gulf of 

Guinea (FCWC) to enhance the contribution of fisheries resources to 

sustainable development, food security and poverty alleviation by improving 

fisheries governance through better coordination of national fisheries policies 

of the Member States of the Committee in the region. 

 

Morocco – MO3.01/15 - Support to the Regulatory Body of Morocco for 

capacity building and for enhancing the regulatory framework for nuclear and 

radiation safety. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1489500041401&do=publi.detPUB

&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15

&page=3&aoref=138799  

The project aims at supporting the development of the necessary regulation 

and of the Regulatory Authority staff capacity building in the field of nuclear 

and radiation safety, nuclear safeguards as well as radioactive waste 

management in Morocco. 

 

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=1489499905655&do=publi.detPUB

&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15

&page=2&aoref=138805  

Supervision of 106 number borehole rehabilitation under Lots 1& 2 (priority 

works), 110 number borehole rehabilitation/construction and 277 number 

sanitation facilities (VIP Latrines) under Lots 1& 2 (main works) in 12 self-selected 

LGAs across the six beneficiary States. 

 

Ukraine – Development of a plan for radioactive waste disposal in Ukraine and 

its implementation schedule (U4.01/14B). 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1489500101614&do=publi.detPUB

&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15

&page=3&aoref=138803  

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1489499708035&do=publi.detPUB&page=1&aoref=138813&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=QS&nbPubliList=15&userlanguage=en
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1489499708035&do=publi.detPUB&page=1&aoref=138813&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=QS&nbPubliList=15&userlanguage=en
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1489499708035&do=publi.detPUB&page=1&aoref=138813&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=QS&nbPubliList=15&userlanguage=en
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1489499708035&do=publi.detPUB&page=1&aoref=138813&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=QS&nbPubliList=15&userlanguage=en
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1489500041401&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=138799
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1489500041401&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=138799
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1489500041401&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=138799
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1489500041401&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=138799
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1489499905655&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138805
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1489499905655&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138805
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1489499905655&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138805
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1489499905655&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138805
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1489500101614&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=138803
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1489500101614&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=138803
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1489500101614&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=138803
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1489500101614&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=138803
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This contract will be a continuation of contract 260-622, in which a suitable 

deep disposal concept for Ukraine and recommendations for the long-term 

programme for the implementation are described. According to best 

international best practices this contract will recommend modifications to the 

site selection process and provide greater detail with respect to the content in 

the areas such as repository design, site characterisation, research and 

development, safety assessment and public consultation. The aim of this 

contract is building capabilities in Ukraine to manage these aspects for the 

future. 

 

Oznámení o veřejných zakázkách: 

 

Albania – Establishment of Mobile Radio Network and Purchase of Radio 

Equipment for main districts (based on TETRA standards)-Phase I  

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

services/index.cfm?ADSSChck=1489491615430&do=publi.detPUB

&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15

&page=3&aoref=138109  

This contract aims at establishing a mobile radio network and purchasing of 

radio equipment aiming at the extension of the national digital radio 

communications system (based on TETRA standards) for main districts- Phase I. 

The Phase I districts will be Tirana, Durres, Elbasan. The goal of the contract is a 

tern key solution with design, site preparation, infrastructure, central switching 

system, base stations, terminals, training, SLA included. The base stations will be 

connected to the central switch through the closet DATACOM MoI network. 

The Contractor will be obliged to carry out a detailed site survey on all 

identified possible locations for installing TETRA base stations.  
 

Comores, Madagascar, Maurice, Seychelles – Conception, fourniture, 

installation et mise en service d’ombrières photovoltaïques et Fourniture et 

livraison de véhicules électriques. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1489490406933&do=publi.detPUB

&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15

&page=1&aoref=138477  

Le projet sera réalisé dans chacun des quatre pays bénéficiaires du 

Programme (Comores, Madagascar, Maurice, Seychelles) ainsi qu’au siège de 

la COI basé à Maurice. Il consiste en :  

la conception, la fourniture, la pose et la mise en service d’une installation 

photovoltaïque avec dispositif de stockage et raccordée à un réseau public 

de distribution ; 

la fourniture, la livraison et la mise en service d’un véhicule électrique. 

6.1. Système photovoltaïque 

Système photovoltaïque de 10 kWc avec dispositif de stockage de l’énergie 

afin de  

• charger un véhicule électrique  

• fournir de l’électricité à un bâtiment de bureaux  

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1489491615430&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=138109
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1489491615430&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=138109
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1489491615430&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=138109
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1489491615430&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=138109
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1489490406933&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138477
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1489490406933&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138477
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1489490406933&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138477
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1489490406933&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138477
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• injecter l’excédent éventuel d’électricité dans le réseau public de 

l’électricité. 

Le système photovoltaïque sera installé sur une structure de type ombrière 

photovoltaïque. 

Il comprendra tous les systèmes de conversion, de stockage et de protection 

électrique, ainsi qu’un système de management et de comptage.  

6.2. Véhicule électrique et borne de recharge 

Véhicule 100% électrique fourni avec ses propres batteries et  

Borne ou station de recharge semi-rapide de 7 kW minimum. 

 

Guatemala - Asistencia Técnica al Programa '' Apoyo a la mejora de la 

Competitividad y Capacidad Comercial de MIPYMES y Cooperativas ''. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1489491096257&do=publi.detPUB

&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15

&page=2&aoref=138643  

El presente contrato se realiza en el marco del Programa “Apoyo a la Mejora 

de la Competitividad y Capacidad Comercial de MIPYMES y cooperativas”. 

Este Programa tiene como  propósito mejorar la competitividad de las 

MIPYMES y de las cooperativas para cumplir con los requisitos de mercado, a 

fin de incidir en la reducción de la pobreza, particularmente entre la 

población ubicada en las zonas rurales vulnerables del país dado que la 

mayoría de las MIPYMES y cooperativas se encuentran en dichas zonas 

geográficas.  

Para cumplir con su propósito, las actividades del Programa se orientarán a 

mejorar la competitividad de las MIPYMES y cooperativas desde un enfoque 

integral sistémico, donde se prioricen sus tres niveles de actuación: la 

institucionalidad (nivel macro), la territorial de las organizaciones 

intermediarias empresariales y de negocios (OIEs)1 (nivel meso), y la de apoyo 

a las MIPYMES y cooperativas (nivel micro), con especial énfasis en su 

articulación.    

Para ello, el Programa ha sido diseñado para alcanzar dos metas principales: 

1. Refuerzo de las instituciones públicas y, 2. Refuerzo de MIPYMES y 

cooperativas.  

 

Lebanon –  EU Technical Assistance to the Internal Security Forces. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1489490541484&do=publi.detPUB

&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15

&page=1&aoref=138645  

The Technical assistance support aims to assist the Lebanese police to deliver 

more effective, better-managed and more accountable police services to 

citizens by supporting:  

                                                                                       

 

 

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1489491096257&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138643
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1489491096257&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138643
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1489491096257&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138643
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1489491096257&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138643
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1489490541484&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138645
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1489490541484&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138645
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1489490541484&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138645
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1489490541484&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138645
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1) continued development of ISF training systems and capacity including in the 

areas of training strategy, training management, training evaluation, 

curriculum and course design, trainer career and skills development; 2) 

structural improvement of core police services; development, dissemination 

and implementation of policy and procedure in core police service delivery 

areas, with a focus on skill areas relevant in the current context, e.g. 

community safety and public order response; 3) Promotion of joint ISF training 

with other agencies with key responsibilities in priority service delivery areas of 

relevance in the current context, in particular the Municipal Police (community 

safety) and Civil Defence/Lebanese Armed Forces (crisis risk management and 

disaster response). 

The Contractor shall ensure high level technical advisory services, and an 

adequate logistical, administrative and financial management of the project 

activities. 

 

 

Morocco - Assistance technique pour l'accompagnement du « PROGRAMME 

D'APPUI A LA REFORME DU SECTEUR DE LA SANTE (PHASE II)-Rabat – 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1489489837798&do=publi.detPUB

&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15

&page=1&aoref=138013  

Le marché porte sur la réalisation de missions d'assistance technique de 

longue, moyenne et courte durée. Il porte aussi sur la réalisation   d’études, 

enquêtes, formations et de conférences/ séminaires dans le cadre des 

thématiques concernées/ abordées par le Programme d'appui à la réforme 

du Secteur de la Santé- Phase II. 

L’objet du marché  consistera en général dans l’accompagnement technique 

à long et moyen terme du Ministère de la Santé marocain pour l'élaboration, 

la coordination, la mise en œuvre et le suivi de sa politique sectorielle, et pour 

l'accompagnement de la Délégation de l'UE dans son dialogue sectoriel avec 

le MS, avec possibilité de mobiliser de l'AT court-terme pour répondre aux 

besoins ad-hoc identifiés par le MS et l'UE. 

Des activités de communication et de visibilité sur le programme seront mises 

en place durant toute la durée de mise en œuvre du marché. 

Il est prévu la mobilisation de trois expertises principales long-terme, de quatre 

expertises moyen-terme ainsi que des expertises non principales court-terme. 

 

Nigeria – Contract Title – Supply, Delivery, Installation and Commissioning of 

Office and Hydological Equipment to the Six WSSSRP II Beneficiary States, IWRM 

Institutions and the Federal Ministry of Water Resources, Abuja. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1489490300123&do=publi.detPUB

&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15

&page=1&aoref=138744  

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1489489837798&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138013
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1489489837798&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138013
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1489489837798&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138013
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1489489837798&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138013
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1489490300123&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138744
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1489490300123&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138744
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1489490300123&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138744
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1489490300123&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138744
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The supply, delivery, installation and commissioning (complete with installation 

manuals, power cables etc.) of  the following equipment in the six WSSSRP II 

state offices in Anambra, Cross River, Jigawa, Kano, Osun, Yobe; NIWRMC, 

Abuja; Federal Ministry of Water Resources, Abuja and IWRM Institutions 

(Catchment Management Offices) in Dutse and Oshogbo. 

(a) office equipment such as desktop and laptop computers, A4 and A3 

printers, UPS, Digital Cameras, document binder, LCD projector, Projection 

screen, GPS sets, air conditioning system and public address system, and  

(b) Hydrological Equipment such as Accoustic Doppler Current Profiler (ADCP), 

Water Quality Test Kits, Well Logging Equipment, Deep Meters, Pumping Test 

Equipment, Dual View Borehole Cameras, Advanced Global Positioning 

System (GPS) for Surveying and Geophysical Investigation Equipment 

 

Nigeria – Supply of Generators, Hydrological, Laboratory, Office/IT Equipment 

and Vehicles. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1489490895241&do=publi.detPUB

&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15

&page=2&aoref=137041  

This contract involves the supply, delivery, unloading, installation, and 

commissioning by the Contractor of the following goods; Generators, Inverters-

Chargers Systems, Geophysical/Hydrogeological Equipment, Laboratory 

Equipment, Vehicles (Pickups And Minibuses), Office Equipment And ICT 

Equipment, all complete with all accessories and hands on training, and 

software (both proprietary and tailor-made) complete with appropriate 

training and pilot implementation. 

 

Turkey – Supply of IT Equipment and Software for the Operation of ‘My Bee, My 

Honey, My Honeycomb. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1489490640445&do=publi.detPUB

&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15

&page=1&aoref=138835  

The purpose of this contract is supply, delivery; unloading, installation, 

commissioning of IT equipment and software which will be used in the Quality 

Improvement and Certification Centre and Honey Processing and Packaging 

Plant under the operation of “My Bee, My Honey, My Honeycomb”.  

 

Turkey – Supply for Increasing Border Surveillance Capacity of Borders 

between Turkey and Greece. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1489491537180&do=publi.detPUB

&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15

&page=2&aoref=136183  

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1489490895241&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=137041
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1489490895241&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=137041
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1489490895241&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=137041
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1489490895241&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=137041
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1489490640445&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138835
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1489490640445&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138835
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1489490640445&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138835
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1489490640445&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138835
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1489491537180&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=136183
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1489491537180&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=136183
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1489491537180&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=136183
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1489491537180&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=136183
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The subject of this contract is supply, delivery, structuring (incl. site survey, 

detailed design), installation, putting into operation, inspection, testing, training 

and warranty services of the Border Post Command Control System (including 

Border Post Command Control Centre Shelters, Stationary Surveillance Units 

[control computers; ground surveillance radars; electro-optics suites and 

poles], and a Communication and Energy Networking System) in order to 

support Turkish border security and surveillance through modernization of 

border surveillance system and contributing to the prevention of illegal 

migration, human trafficking, cross-border crimes, and smuggling and to 

ensure further development and implementation of border management and 

standards in line with EU’s IBM policies and strategies. 

 

Turkey – Supply for development of the research and technological 

infrastructure of Gaziantep Technopark. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1489491678444&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=138364  

The purpose of this contract is supply, delivery, unloading, installation, 

commissioning, training and warranty services for Laboratory equipment for 

Nanotechnology which will be used for particularly supporting the research 

and technological development and innovation initiative and strategies in 

Gaziantep province. 

 

 

Sri Lanka – Technical Assistance to the Modernisation of Agricultural 

Programme in Sri Lanka. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1489491744439&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=138539  

The purpose of this contract is to provide technical assistance 

(TA) to support the Government of Sri Lanka to work on 4 key results areas 

which are instrumental to achieve a more productive, diversified, climate-

resilient, market-oriented and equitable agriculture in Sri Lanka.  

This contract expects to achieve the following results: 

To develop an overall Agriculture Policy in line with the Government 

Development Goals; 

To create the enabling environment and implement relevant reforms and 

policies for the modernisation and diversification of existing agriculture 

production, and promote exports to meet expanding international demands; 

To improve existing systems and practices used by central and provincial 

Ministries involved in Agriculture for planning, budgeting/resource allocation, 

implementation of sectoral and sub-sectoral policies; 

To monitor and assess the impact of implementing Government's overall 

Agriculture Policy through an improved statistical and data analysis system. 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1489491678444&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=138364
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1489491678444&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=138364
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1489491678444&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=138364
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1489491744439&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=138539
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1489491744439&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=138539
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1489491744439&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=138539
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The TA will operate at the national, provincial and local levels. It will also 

provide support to the main stakeholders in identifying and addressing the 

needs/gaps in capacities, policy, fiscal, legislative or institutional regulatory 

frameworks needed to enable small holder farmers to move towards a more 

sustainable, resilient and productive agriculture. 

Key beneficiaries of long-term support will be: Ministry of National Policies and 

Economic Affairs, Ministry Agriculture and Ministry of Primary Industries. 

Following specific needs-assessments, the TA will also provide ad-hoc support, 

through non key experts, to other sectoral Ministries as well as deconcentrated 

and decentralised levels (mainly provincial and district levels). 

 

 

 

 

Ministerstvo zahraničních věcí 
 

 


