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ITI výzvy – Nový dotační nástroj na 

regionální úrovni 
 

Dle oficiálního harmonogramu MPO, který slouží jako dotační jízdní řád pro 

české podnikatele, by mělo již v průběhu března dojít ke spuštění zbrusu 

nového dotačního nástroje – tzv. ITI výzev. Zkratka ITI označuje integrované 

teritoriální investice a představuje nástroj, kterým se implementace a 

administrace evropských strukturálních a investičních fondů přesouvá z centra 

(MPO, resp. Agentura pro podnikání a inovace) na regionální úroveň 

(magistráty vybraných měst). 

 

ITI výzvy již běží v některých jiných operačních programech (např. IROP) a od 

března by tato novinka měla odstartovat i v rámci OPPIK. A oč se vlastně bude 

jednat?  

 

V rámci vybraných metropolitních oblastí (např. Plzeňská metropolitní oblast) a 

aglomerací (např. Olomoucká aglomerace) budou vyhlášeny obdobné výzvy, 

na které jsou již žadatelé zvyklí z OPPIKu. Zatímco např. v „opikkovské“ výzvě 

v programu Aplikace však žadatelé o dotaci soupeří na celostátní úrovni, do ITI 

výzev budou moci podávat žádost pouze podniky realizující své záměry 

v úzce geograficky vymezené oblasti. Nevýhodou ITI výzev oproti celostátní 

„oppikovské“ výzvě však bude nižší alokace.  

 

Jako konkrétní příklad lze vybrat střední výrobní společnost z Olomouce, která 

chce získat dotaci na mzdy svých VaV pracovníků. Buďto může podat svou 

žádost do celostátní „oppikovské“ výzvy, přičemž ale musí počítat s tím, že 

jejími konkurenty budou žadatelé z celé ČR, anebo podá žádost pouze do ITI 

Aplikací v rámci Olomoucké aglomerace, kde bude soutěžit pouze s dalšími 

subjekty z úzce vymezeného území.  

 

Každá aglomerace / metropolitní oblast představuje nově definovanou 

územní jednotku v okolí vybraných měst (v rámci březnové výzvy ITI výzev 

navázaných na OPPIK se bude jednat o Plzeň, Hradec Králové a Pardubice, 

Ostravu, Olomouc či Brno). Rozlohou jsou dané oblasti zpravidla větší než 

okres, ale zároveň menší než kraj.  

 

Pravidla výzev a podoba žádostí by měla být srovnatelná s tím, na co jsme již 

zvyklí z celostátního OPPIKu. Nově však bude nezbytné navázat své projekty na 

tzv. ITI strategie daných oblastí. Cílem je, aby podpořené projekty přispívaly 

k řešení problémů a slabých míst v daných oblastech, které byly identifikovány 

právě prostřednictvím regionálních ITI strategií.  
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Na závěr tohoto stručného představení ITI výzev je vhodné uvést, že v rámci 

různých vymezených oblastí (aglomerace / metropolitní oblasti v okolí výše 

uvedených měst) poběží ITI výzvy v různých programech. Tudíž zatímco např. 

žadatelé z Olomoucké aglomerace budou moci žádat o dotaci v rámci ITI 

výzvy v programu Aplikace, podniky v Plzeňské metropolitní oblasti nebudou 

mít možnost žádat v ITI Aplikacích.  Souhrnný přehled vybraných budoucích ITI 

výzev v jednotlivých podporovaných oblastech shrnuje následující tabulka: 

 

Název výzvy Druh výzvy Plánované 

datum 

vyhlášení 

Území Alokace 

(mil. Kč) 

Inovace – 

Inovační projekt 

(ITI) 

průběžná březen 2017 ITI Olomouc, ITI 

Plzeň, ITI Hradec-

Pardubice 

318 

Inovace - Projekt 

na ochranu práv 

průmyslového 

vlastnictví - ITI 

průběžná březen 2017 ITI Olomouc 30 

Aplikace (ITI) průběžná březen 2017 ITI Olomouc, ITI 

Hradec-Pardubice, 

ITI Ostrava 

312 

Spolupráce - 

Klastry -ITI 

průběžná březen 2017 ITI Ostrava 80  

Služby 

infrastruktury -ITI 

průběžná březen 2017 ITI Olomouc, ITI 

Hradec-Pardubice, 

ITI Brno, ITI Ostrava 

970 

Potenciál - ITI průběžná březen 2017 ITI Olomouc, ITI 

Plzeň, ITI Hradec-

Pardubice 

223 

Technologie - ITI průběžná březen 2017 ITI Olomouc, ITI 

Ostrava 

275 

Nemovitosti - ITI průběžná březen 2017 ITI Olomouc, ITI 

Hradec-Pardubice, 

ITI Ostrava 

870 

Školicí střediska - 

ITI 

průběžná březen 2017 ITI Olomouc, ITI 

Hradec-Pardubice, 

ITI Ostrava 

141 

Úspory energie v 

SZT -ITI 

průběžná březen 2017 ITI Brno 200 

 

Konkrétní informace k budoucím ITI výzvám a jednotlivým podporovaným 

oblastem naleznete na webech daných oblastí:  

 

• http://iti.hradec.pardubice.eu/ 

• http://www.itiostravsko.cz/cs-cz/ 

• http://www.olomoucka-aglomerace.eu/uvod 

• http://iti-plzen.cz/zakladni-informace/iti/ 

• http://www.brno.cz/iti  

http://iti.hradec.pardubice.eu/
http://www.itiostravsko.cz/cs-cz/
http://www.olomoucka-aglomerace.eu/uvod
http://iti-plzen.cz/zakladni-informace/iti/
http://www.brno.cz/iti
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Dotace pro farmy, hospodářství i velké 

zemědělské podniky 
 

Farmy, hospodářství i velké zemědělské podniky mohou využít finance z EU 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. 

Ministerstvo zemědělství (MZe) totiž prostřednictvím Státního zemědělského 

intervenčního fondu (SZIF) podpoří investice do zemědělských, lesnických i 

potravinářských podniků prostřednictvím 4. kola Programu rozvoje venkova 

(PRV). Příjem žádostí v celkem 13 výzvách s alokací dosahující 1,7 mld. Kč 

poběží od 2. do 24. 4. 2017. Konkrétně se bude jednat o níže uvedené výzvy, 

přičemž bližší informace k nim naleznete na webu SZIF zde: 

http://www.szif.cz/cs/ 

 

Název Alokace 

(mil. Kč) 

Míra podpory 

(max v %.) 

Výše dotace 

Vzdělávací a informační akce 30,5 a 18,5  85 % 50 tis. – 1 mil. 

Kč 

Lesnická infrastruktura 81,171  80 % 10 tis. – 8 mil. 

Kč 

Zahájení činnosti mladých 

zemědělců* 

287,762  45 tis. EUR (polovinu částky 

žadatel obdrží ještě před 

zahájením investic) 

Investice do nezemědělských 

činností 

372,5  45 % 200 tis. – 10 mil. 

Kč 

Podpora agroturistiky Viz níže detailnější informace k této výzvě 

Investice na podporu energie z 

obnovitelných zdrojů 

140,5 80 % 200 tis. – 50 mil. 

Kč 

Odstraňování škod 

způsobených povodněmi 

26,94 100 % 100 tis. – 5 mil. 

Kč 

Neproduktivní investice v lesích 23,88 100 % 100 tis. – 2 mil. 

Kč 

Přeměna porostů náhradních 

dřevin 

316,74 100 % 100 tis. – 40 mil. 

Kč 

Technické vybavení 

dřevozpracujících provozoven 

72 50 % 10 tis. – 5 mil. 

Kč 

Podpora vývoje nových 

produktů, postupů a technologií 

v zemědělské výrobě 

81 50 % 1 – 100 mil. Kč 

Horizontální a vertikální 

spolupráce mezi účastníky 

krátkých dodavatelských 

řetězců a místních trhů 

60,92 45 % 50 tis. – 6 mil. 

Kč 

http://www.szif.cz/cs/
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* Mladý zemědělec je osoba, která dosáhla ke dni zaregistrování Žádosti o 

dotaci věku 18 let a zároveň k témuž dni není starší 40 let (nedosáhla věku 41 

let), dosáhla minimální zemědělské kvalifikace, nebo za stanovených 

podmínek dosáhne, a zahajuje zemědělskou činnost poprvé jako vedoucí 

podniku. 

 

1. Podpora agroturistiky 
 

PRV podpoří investice na diverzifikaci činností pro zemědělské subjekty v oblasti 

agroturistiky. Tyto činnosti mají zajistit rozmanitost příjmů, vytváření pracovních 

míst i pro nekvalifikované pracovní síly, podporu širšího využití zemědělských 

farem a využití venkovských brownfields.  

 

Příjem žádostí poběží pouze od 1. 4. 2017 do 15. 4. 2017 a jedná se o výzvu 

s alokací 200 mil. Kč. 

 

Oprávnění žadatelé 

Zemědělský podnikatel, který je k datu podání Žádosti o dotaci evidována v 

Evidenci zemědělského podnikatele.   

 

Míra a výše podpory 

25 - 45% dotace ve vazbě na velikost podniku ve výši 200 tis. Kč. – 10 mil. Kč. 

 

Na co se dotace vztahuje? 

• stavební výdaje na obnovu (přestavba, modernizace, statické 

zabezpečení) či novou výstavbu malokapacitního ubytovacího zařízení 

včetně stravovacího zařízení a dalších budov a ploch v rámci turistické 

infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí 

• nákup zařízení a vybavení pro malokapacitní ubytovací zařízení 

včetně stravovacího zařízení a dalších budov a ploch v rámci turistické 

infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí 

• výstavba požárních nádrží do objemu 10m3 

• nákup a výsadba doprovodné zeleně, úprava povrchů, parkovacích 

stání a oplocení v souvislosti s projektem 

• nákup nezbytné výpočetní techniky v souvislosti s projektem 

• nákup nemovitosti 

 

Specifika programu 

• Projekt lze realizovat na území ČR mimo hlavního města Prahy, Plzně, 

Liberce, Brna a Ostravy  

• Veškeré výdaje musí být realizovány ve vazbě na malokapacitní 

ubytovací zařízení (malokapacitním ubytovacím zařízením se rozumí 

zařízení s kapacitou nejméně 6 lůžek, maximálně však 40 lůžek). 

• Žadatel splnil podmínku finančního zdraví u projektů nad 1 mil. Kč 

výdajů, ze kterých je stanovena dotace. 
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• Žadatel vykazuje min. 30 % příjmů ze zemědělské prvovýroby v poměru 

k celkovým příjmům za poslední účetně uzavřené období nebo chová 

minimálně 0,3 VDJ na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy nebo 

hospodaří v lese s minimální výměrou 3 ha. 

 

2. Chovatelé získají poprvé peníze z nového 

programu na lepší podmínky v chovech drůbeže 
 

Již běží příjem registrací na podporu lepších podmínek v chovech drůbeže. 

Podpora se vyplácí z národních zdrojů, bude trvat minimálně do roku 2020 a 

může dosáhnout až dvou miliard korun. 

 

Roční rozpočet na opatření zlepšující životní podmínky v chovech drůbeže je 

přibližně 400 milionů korun. Program se skládá ze čtyř podopatření:  

• Zlepšení stájového mikroklimatu drůbeže 

• Zlepšení životního prostředí drůbeže 

• Zajištění šetrnějšího zacházení se zvířaty 

• Zlepšení podmínek ustájení drůbeže v halách. 

 

Konkrétně mohou chovatelé získat příspěvek například na kvalitnější 

podestýlku snižující vlhkost, na omezení množství čpavku i na sledování a 

úpravu vlhkosti v halách s drůbeží, což ve svém důsledku zlepší prostředí a 

vzduch, který drůbež v halách dýchá. Dotace je určená také na šetrnější 

zacházení, zejména při převozu na porážku. 

 

Více informací k tomuto programu mohou potenciální žadatelé nalézt na: 

http://www.szif.cz/cs. 

 

  

http://www.szif.cz/cs


 

 

8 

 

 

OPPIK: Nové výzvy 
 

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) jako řídicí orgán Operačního 

programu podnikání a inovace (OPPIK) vyhlásilo nové výzvy k dotačním 

programům Úspory energie v SZT, Spolupráce – Technologické platformy a 

Smart Grids. V rámci již běžící výzvy programu Aplikace se navíc nově objevila 

možnost zapojit se do projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji 

(VaV) prostřednictvím 19. výzvy sítě IraSME. 

 

1. Úspory energie v SZT 
Program Úspory energie v soustavách zásobování teplem (dále jen SZT) se 

zaměřuje na podporu konkurenceschopnosti a udržitelnosti české ekonomiky 

prostřednictvím maximálního využití kombinované výroby elektřiny a tepla.  

 

Příjem žádostí odstartoval 1. 3. 2017 a jedná se o kolovou výzvu č. 2 s alokací 

2,5 mld. Kč. 

 

Oprávnění žadatelé 

Podniky všech velikostí 

 

Míra a výše podpory 

40 - 50% dotace dle velikosti podniku ve výši 500 tis. Kč. – 400 mil. Kč. 

 

Podporované aktivity 

• výstavba, rozvoj a propojování existujících soustav včetně 

předávacích stanic za účelem vyššího využití vysokoúčinné 

kombinované výroby elektřiny a tepla s cílem dosažení úspor primární 

energie. 

• rekonstrukce stávajících soustav zásobování teplem včetně 

předávacích stanic s cílem maximálního dosažení úspor primární 

energie, případně využití tepla z vysokoúčinné kombinované výroby 

elektřiny a tepla nebo odpadního tepla z průmyslových procesů. 

• instalace a modernizace technologických zařízení související 

s distribucí včetně měření a regulace v soustavách zásobování teplem. 

• instalace a rekonstrukce vysokoúčinných plynových kogeneračních 

jednotek na v soustavách zásobování teplem (vč. v kombinaci může 

být podpořena i samostatná instalace a rekonstrukce plynových 

zdrojů) 

• instalace solárních kolektorů a tepelných čerpadel pro předehřev TUV, 

které budou součástí soustav zásobování tepelnou energií (toto 

opatření bude způsobilé, pokud bude součástí jakékoli kombinace 

výše uvedených opatření) 

 

Způsobilé výdaje 

• výdaje na stavbu a technologická zařízení včetně měření a regulace 

v soustavách zásobování teplem 

• dlouhodobý hmotný majetek 
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• dlouhodobý nehmotný majetek 

• projektové dokumentace a energetický posudek 

 

Specifika programu 

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

rámci projektu lze uplatnit pouze jedno místo realizace 

• v rámci projektu lze uplatnit pouze jednu soustavu účinného dálkového 

vytápění a chlazení 

• v rámci této Výzvy lze na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) podat 

maximálně 8 Žádostí o podporu 

 

2. Spolupráce – Technologické platformy 
 

Výzva naplňuje cíl programu podpořit rozvoj inovačních sítí – technologických 

platforem jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, 

vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou 

sférou. 

 

Příjem žádostí odstartoval 1. 3. 2017 a jedná se o kolovou výzvu č. 2 s alokací 

60 mil. Kč. 

 

Oprávnění žadatelé 

Účelově zřízené sdružení podnikatelů spolu s organizacemi pro výzkum a šíření 

znalostí 

 

Míra a výše podpory 

75% dotace ve výši 500 tis. – 5 mil. Kč. v režimu de minimis 

 

Podporované aktivity 

• podpora rozvoje národních technologických platforem (TP) vedoucí k 

propojení veřejného a soukromého sektoru ve výzkumu, vývoji a 

inovacích v technologických oblastech významných pro 

podnikatelskou sféru. Podporovány jsou koordinační činnosti 

technologické platformy, a to zejména: 

o v oblasti řešení průmyslových (a souvisejících společenských) 

výzev daného odvětví a uplatnění nových technologií 

(technologický foresight) 

o navázání hlubší spolupráce TP s evropskými technologickými 

platformami (ETP) a zapojování českých výzkumných organizací 

a podniků do jejich činnosti 

o koordinace českých podnikatelských subjektů a výzkumných 

organizací v přístupu do programu Horizont 2020 a dalších 

evropských programů 
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• podporovány jsou dále aktivity směřující k rozvoji oboru a TP, zlepšení 

inovačního prostředí, odstraňování identifikovaných bariér jeho rozvoje, 

sdílení znalostí a informací, další rozpracování/aktualizace 

strategických dokumentů, a iniciace výzkumných a vývojových 

projektů v oblastech definovaných v SVA a IAP jako klíčových pro 

budoucí konkurenceschopnost a udržitelný rozvoj 

 

Způsobilé výdaje 

• mzdy a pojistné, cestovné, služby poradců, expertů, studie, marketing a 

propagace, semináře, konference, nájem, materiál, hardware a 

software 

 

Specifika programu 

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

• shoda s RIS3 

• 1 žádost na 1 IČ 

 

3. Smart Grids I. 
 

Typickým projektem, který bude moci čerpat dotaci v rámci programu Smart 

grids I., bude např. nasazení vyššího počtu dálkově ovládaných prvků v 

distribuční soustavě na hladině vysokého napětí.  

 

Příjem žádostí odstartoval 1. 3. 2017 a jedná se o kolovou výzvu č. 2 s alokací 

500 mil. Kč. 

 

Oprávnění žadatelé 

Podniky všech velikostí 

 

Míra a výše podpory 

40% dotace ve výši 500 tis. – 100 mil. Kč.  

 

Podporované aktivity 

Komplexní opatření ke zlepšení spolehlivosti, informovanosti a zavádění 

bilance a optimalizace provozu v distribučních soustavách. 

• Nasazení dálkově ovládaných úsekových odpínačů a vypínačů na 

vedeních vysokého napětí (vn). 

• Realizace dálkově ovládaných distribučních stanic vn/nn. 

• Doplnění stávajících úsekových odpínačů/vypínačů a distribučních 

stanic o dálkové ovládání. 

• Nasazení zařízení pro dálkové sledování a vyhodnocování klimatických 

vlivů s následnou automatizací prvků distribuční soustavy. 

• Nasazení inteligentních prvků pro řízení a automatizaci vícenapáječové 

sítě vn a mřížové, případně polomřížové sítě nízkého napětí (nn). 

• Osazení distribuční gransformátorů vn/nn s automatickou regulací pod 

zatížením. 

• Osazení linkových kondicionérů na vedení nn. 

• Nasazení automatického řízení úrovně napětí. 
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• Realizace systému regulace jalového výkonu výroben na hladině vn 

a nn apod. 

 

Nasazení automatizovaných dálkově ovládaných prvků v distribučních 

soustavách. 

• Nasazení ovládaných úsekových odpínačů a vypínačů na vedení vn. 

• Realizace dálkově ovládaných distribučních stanic vn/nn 

• Doplnění stávajících úsekových odpínačů/vypínačů a distribučních 

stanic o dálkové ovládání apod. 

 

Nasazení technologických prvků řízení napětí a výběrové osazení měření 

kvality elektrické energie v distribučních soustavách. 

• Osazení distribučních transformátorů vn/nn s automatickou regulací 

pod zatížením. 

• Osazení linkových kondicionérů na vedeních nn. 

• Nasazení automatického řízení úrovně napětí. 

• Realizace systému regulace jalového výkonu výroben na hladině vn 

a nn. 

• Nasazení automatického snížení přetoků jalového výkonu do 

nadřazené soustavy. 

 

Řešení lokální bilance řízením toků výkonu mezi odběrateli a provozovatelem 

distribuční sítě. 

• Realizace technologie inteligentního měření na hladině nn včetně 

komunikačních jednotek, odečtové centrály a úprav technického 

dispečinku. 

• Implementace řídicího systému lokální bilance včetně analýzy, 

predikce a algoritmizace chování portfolia odběrných míst pro úpravu 

logiky spínání řiditelné zátěže u odběratelů. 

 

Výběrové osazení měření kvality elektrické energie v distribučních 

soustavách. 

• Osazení technologie pro měření kvality na distribučních stanicích 

vn/nn. 

 

Způsobilé výdaje 

• Dlouhodobý hmotný majetek. 

• Nezbytný dlouhodobý nehmotný majetek (nutný k provozu hmotného 

majetku). 

• Ekologické studie (posudek přínosů aplikace prvků inteligentních sítí v 

distribučních soustavách). 

 

Specifika programu 

• Dlouhodobý hmotný majetek. 

• Nezbytný dlouhodobý nehmotný majetek (nutný k provozu hmotného 

majetku). 

• Ekologické studie (posudek přínosů aplikace prvků inteligentních sítí v 

distribučních soustavách). 
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4. Aplikace s IraSME 
 

IraSME představuje nástroj, který umožňuje žádat o dotaci českým podnikům v 

účinné spolupráci se zahraničními subjekty z Belgie, Německa, Rakouska, 

Ruska a francouzského regionu Hauts-de-France. Zatímco výdaje českého 

žadatele jsou hrazeny z programu Aplikace, výdaje mezinárodních partnerů 

jsou hrazeny z národních ekvivalentů českého programu Aplikace v zemi 

žadatele. Nástroj IraSME umožňuje simultánní podání žádosti o dotaci českému 

subjektu z českých Aplikací a zahraničnímu subjektu z obdobného dotačního 

titulu v jeho zemi. Kromě toho, že žadatelé v mezinárodním konsorciu podají 

žádost na své národní úrovni, musí navíc vypracovat i společnou žádost, 

kterou podají na mezinárodní úrovni do sítě IraSME. 

 

Oprávnění žadatelé 

Především malé a střední podniky 

 

Míra a výše podpory 

35 - 70% dotace ve výši 1 mil. – 100 mil. Kč.  

 

Na co se dotace vztahuje? 

• osobní náklady - mzdy výzkumníků, techniků a podpůrných asistentů 

(nelze zahrnout administrativní pracovníky)  

• nákup nástrojů, přístrojů a vybavení formou odpisů  

• náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty zakoupené nebo 

pořízení v rámci licence z vnějších zdrojů  

• cestovné  

• poradenské a rovnocenné služby  

• dodatečné režijní a provozní náklady - materiály, dodávky a podobné 

výrobky  

 

Specifika programu 

• Výzva je určena pro projekty s účastníky z minimálně dvou 

následujících zemí: Belgie, Německo, Rakousko, Česká republika, 

Rusko, Francie (Hauts-de France). 

• Podpořeny budou pouze projekty zapojené do mezinárodní 

spolupráce prostřednictvím mezinárodní sítě IraSme. Do 29. března musí 

zájemce o dotaci v tomto programu podat žádost v rámci sítě Irasme 

a následně dokonce dubna dotační žádost v programu Aplikace.  
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Veřejná soutěž programu DELTA 
 

Technologická agentura ČR (TA ČR) vyhlásila 28. února 2017 ve spolupráci s 

německým ministerstvem pro vzdělávání a výzkum 4. veřejnou soutěž 

programu DELTA. Tematicky bude zaměřena na podporu projektů, které 

přináší tzv. čtvrtá průmyslová revoluce. Takové projekty mají zásadní přínos pro 

hospodářství obou zemí ve strategické oblasti změn známé jako Průmysl 4.0, 

jejíž podchycení je nezbytné pro naši budoucí konkurenceschopnost. 

 

Cílem programu DELTA je zvýšit množství výsledků projektů aplikovaného 

výzkumu a vývoje v oblastech, v nichž existuje shoda se zahraničním 

partnerem, které budou úspěšně zavedeny do praxe a posílí tak 

konkurenceschopnost České republiky. Doposud bylo podpořeno 24 projektů 

aplikovaného výzkumu, v rámci předchozích tří veřejných soutěží v programu 

DELTA, částkou v celkové výši téměř 259 milionů Kč z českého státního 

rozpočtu. 

 

Po vzájemných diskuzích bylo ve shodě dohodnuto, že v rámci čtvrté výzvy 

zaměřené na principy Průmyslu 4.0 budou podpořeny projekty, které budou 

řešit problematiku zejména, ne však výlučně v oblastech: 

 

• Software Engineering 

• Digitalization and software intensive embedded systems (Cyber 

Physical Systems) 

• IT-Applications in production (incl. service robotics) 

• Virtual technologies 

• Process and system simulation and control 

• Knowledge management 

• Usability 

• Software reliability, quality and safety 

• Data engineering and data driven systems 

• Parallelization and distributed systems 

• Cooperative robotics 

• System integration 

 

Hlavními uchazeči o podporu mohou být pouze podniky. Výzkumné 

organizace mohou být v tomto případě pouze dalším účastníkem. Na každém 

projektu se musí podílet alespoň jeden zahraniční partner se sídlem ve 

Spolkové republice Německo a součástí řešitelského týmu musí být alespoň i 

jeden německý malý či střední podnik. 

 

Definice malé a střední firmy v tomto případě však bude otevřenější - jedná se 

o firmy o velikosti až do 1000 zaměstnanců a s ročním obratem do 100 milionů 

euro. Soutěžní lhůta končí dnem 31. 5. 2017. Více informací k vyhlašované 4. 

veřejné soutěži programu DELTA, jakož i k soutěžní lhůtě a podmínkám veřejné 

soutěže, je uvedeno na webových stránkách TA ČR v zadávací dokumentaci:  

https://tacr.cz/index.php/cz/programy/program-delta/ctvrta-verejna-

soutez.html 

https://tacr.cz/index.php/cz/programy/program-delta/ctvrta-verejna-soutez.html
https://tacr.cz/index.php/cz/programy/program-delta/ctvrta-verejna-soutez.html


 

 

14 

 

 

 

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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Seznam projektů financovaných 

z fondů vnější spolupráce EU 

 
Předběžná oznámení: 

FYROM - Supply of equipment for institutions in the area of justice and home 

affairs 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1487777304971&do=publi.detPUB&searchty

pe=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=13

8757  

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

integration with existing system(if applicable), testing, training(if 

applicable), commissioning(if applicable) and putting into operation of 

equipment for the institutions in the area of justice and home affairs. The 

equipment purchased with this contract   is aimed for establishment of 

National Interoperability platform system for the above-mentioned 

institutions, strengthening of the capacities for fight against organized 

crime and for forensic analysis and expertise.         

 

Jordan – Supply, Installation and Upgrade of Hardware and DocuWare 

Solution for the Electronic Document Management System of the Civil 

Status and Passport Directorate. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1487777409400&do=publi.detPUB&searchty

pe=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=13

8764  

The subject of the contract shall be the Supply, installation, 

commissioning, training (where needed), maintenance and after-sales 

services of  hardware and DocuWare solution for the Electronic 

Document Management System of the Civil Status and Passport 

Directorate – Ministry of Interior. 

 

Kosovo - Framework Contract for the Supply of Drinking Water No. 6. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1487776806040&do=publi.detPUB&searchty

pe=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=13

8798  

The subject of the framework contract is to settle the terms governing the 

supply and      delivery of Drinking Water by the Contractor (see Annex II 

and III of the Tender Dossier for the relevant description of the items and the 

yearly estimated quantities of items that MAY be purchased during the 

duration of the framework contract) at EULEX Kosovo, Pristina, DAP1. 

 

                                                                                       

 

 

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=1487777304971&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138757
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1487777304971&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138757
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1487777304971&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138757
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1487777304971&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138757
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1487777409400&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138764
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1487777409400&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138764
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1487777409400&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138764
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1487777409400&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138764
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1487776806040&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138798
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1487776806040&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138798
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1487776806040&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138798
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1487776806040&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138798
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The framework contract shall be concluded for a period of 1 year (one 

year) with effect on the date on which it enters into force, (although the 

Framework contract may be terminated at short notice. See article 36 of 

the special conditions of the draft contract).  

 

The signature of the framework contract imposes no obligation on the 

Contracting Authority to purchase any of the quantities estimated in Annex 

II and III of the “tender dossier”. Deliveries shall only take place following the 

issuance by the contracting authority of “purchase orders”, specifying the 

list of items intended to be supplied with their respective quantities.  

Deliveries shall take place within five (5) calendar days after the receipt by 

the contractor of a “purchase order” and the Incoterm applicable shall be 

DAP (delivery at place). The deliveries and the place of acceptance of 

deliveries shall be in Pristina; Central Warehouse at Support Compound and 

locations in Pristina area, Mission HQ Farmed, EULEX Center Pristina City 

(ECPC) and EULEX Center Mitrovica. The accurate addresses will be 

provided at the same time of the issuance of each purchase order. 

 

Lebanon – Provision of equipment and supplies for agricultural cooperatives 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1487777684273&do=publi.detPUB&searchty

pe=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=13

8747  

Contract description: 

Provision of equipment and supplies for agricultural cooperatives. 

Lot 1- Provision  of Agricultural machinery 

Lot 2 - Provision of Food equipment 

Lot 3 – Provision of Bees equipment 

Lot 4 – Provision of Cooling equipment 

Lot 5 - Provision of Olive equipment 

 

Liberia - Long Term Technical Assistance to the General Auditing 

Commission of Liberia 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1487777176593&do=publi.detPUB&searchty

pe=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=13

8750  

To assist GAC in its efforts of becoming a modern, credible Supreme Audit 

Institution by supporting GAC implement the provisions of the GAC ACT 

2014 and improve the quality and impact of public external audit, its 

management and its administrative functions by the end of the project. The 

contract will additionally assist in the process of improving accountability 

and transparency in the management of public resources in Liberia 

providing assurance to citizens and the Legislature that public money has 

been properly and wisely spent 

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1487777684273&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=138747
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1487777684273&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=138747
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1487777684273&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=138747
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1487777684273&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=138747
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1487777176593&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138750
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1487777176593&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138750
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1487777176593&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138750
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1487777176593&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138750
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Turkey - Supervision Services for Construction of Malatya Dried Apricot 

Licensed Warehouse and Exchange  

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

services/index.cfm?ADSSChck=1487777460177&do=publi.detPUB&searchty

pe=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=13

8765  

The Contractor will provide site supervision of Works, inspection of relevant 

supply equipment (procured under supply contract of the overall project) 

and contract management services (as the Engineer) for the Works 

Contract; Construction of Malatya Dried Apricot Licensed Warehouse and 

Exchange under the operation of “Malatya Dried Apricot Licensed 

Warehouse and Exchange”. 

 

Ukraine - Support to public finance management and fiscal control system 

at local level 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1487777253105&do=publi.detPUB&searchty

pe=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=13

8754  

Decentralisation is a top reform priority of the Government of Ukraine. The 

reform includes the shift of fiscal responsibilities to local governments and 

resulted in a significant increase of local budgets. The overall objective of 

the contract is expected to be as follows: To strengthen the public finance 

management system at the local and regional level, in line with 

government commitment under the EU-Ukraine Association Agreement and 

in line with the Ukraine's Public Finance Management Strategy of 2017-21. 

 

Oznámení o veřejných zakázkách: 

 

Albania – Supply and installation of an audio-visual system for plenary 

sessions of the Parliament. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1487776585322&do=publi.detPUB&searchty

pe=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=13

7465  

The overall objective of this contract is to contribute to the deployment of a 

new audio-visual system, for a more transparent lawmaking and oversight 

functioning of the Parliament.  

The contract consist on the supply and installation of the Assembly’s 

audio -visual system, including video system, simultaneous translation 

system, directing room equipment’s, media room, conference room, 

software system which integrates all systems and equipment’s, all these 

in conformity with the relevant international standards. 

 

 

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1487777460177&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138765
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1487777460177&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138765
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1487777460177&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138765
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1487777460177&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138765
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1487777253105&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138754
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1487777253105&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138754
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1487777253105&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138754
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1487777253105&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138754
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1487776585322&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=137465
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1487776585322&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=137465
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1487776585322&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=137465
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1487776585322&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=137465
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Bosnia and Herzegovina - Support to the Fight against Money Laundering in 

BiH. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1487754401180&do=publi.detPUB&searchty

pe=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=13

8568 

The objective of the supplies is to complement the "Support to the Fight 

against Money Laundering" Twinning project by procuring relevant 

equipment and software solution to facilitate the work related to financial 

investigation. 

Financial Intelligence Department (hereinafter: FID) of the State 

Investigation and Protection Agency (hereinafter: SIPA) is the central 

government's financial intelligence unit in Bosnia and Herzegovina (BH), 

which works in accordance with binding international standards in the fight 

against money laundering and financing of terrorist activities. 

The main task of the FID is to receive, collect, record and analyze 

information, data and documents, as well as investigate and forward the 

results of the analysis and / or investigations to relevant prosecutors and 

other competent authorities, both in BH and abroad, regarding crimes of 

money laundering and / or financing of terrorist activities. Reported 

transactions of obliged persons are recorded and processed in Anti Money 

Laundering System (AMLS) database, which is the primary database of FID 

that contains all open and received subjects, as well as requirements for the 

verification towards database. 

The subject of this procurement is to upgrade AMLS with the module for 

data exchange with other institutions, upgrading of existing application for 

external users, new module for application for external users for data 

exchange and implementation of analytical software for analysis and 

reporting from AMLS. 

 

Canada – EU Policy and Outreach Partnership in Canada 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1487754999913&do=publi.detPUB&searchty

pe=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=13

8435  

The services provided through this contract will strengthen the European 

Union's ability to engage meaningfully and directly with different partners 

improving the understanding and increasing the awareness of the 

European Union as well as common interests between the European Union 

and Canada, including knowledge and awareness as regards the EU's 

founding principles, democratic set-up and its core policies). Targeted 

stakeholders would notably include think tanks, leading policymakers and 

opinion leaders across Canada, media, business organizations and 

universities. 

Technical assistance will therefore focus on supporting a range of activities 

in the field of public diplomacy and cultural diplomacy2. The activities may 

include inter alia the elaboration and dissemination of studies, organization 

of events (e.g. conferences, debates, lectures and briefing sessions), 

exchange of best practices and training, awareness raising campaigns and 

media activities as well as production of relevant communication materials 
                                                                                       

 

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1487754401180&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138568
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1487754401180&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138568
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1487754401180&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138568
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1487754401180&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138568
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1487754999913&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138435
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1487754999913&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138435
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1487754999913&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138435
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1487754999913&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138435
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(videos, publications, etc.). 

 

FYROM – Supply of equipment for National Qualification Framework - 

Management and Information System for the purposes of the Ministry of 

Education and Science. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1487754823897&do=publi.detPUB&searchty

pe=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=13

7628 

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

putting into operation, testing and training by the Contractor of a 

National Qualification Framework – Management and Information 

System in order to support the process of further improvement of the 

system for development and implementation of the National 

Qualification Framework, aligned with the European Qualification 

Framework, as well as to strengthen the national capacities for effective 

and efficient functioning of the system for National Qualification 

Framework.  

 

Ghana - Technical Assistance for the formulation and management of CSO 

initiatives and activities in Agriculture and Social Protection. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1487754894811&do=publi.detPUB&searchty

pe=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=13

8425  

 

Under the implementation of the above-referenced programme, the 

current assignment foresees to provide a Technical Assistance Team (TAT) in 

support to the Contracting Authority i.e. the office of National Authorizing 

Officer of the Ministry of Finance. The CSO-RISE programme aims to 

contribute to inclusive growth and reduction of social inequalities. The 

proposed action has been designed to be implemented through grants 

supporting Civil Society Organizations' (CSO) initiatives under the 11th 

European Development Fund (EDF). This support is to complement the 

future programmes foreseen under Sector 2 ("productive investments in 

agriculture in the savannah ecological zone") and Sector 3 ("employment 

and social protection and employment creation").  

 

In this regard, a TAT will assist the Contracting Authority with the following 

activities: preparation of a Call for proposals, design and implementation of 

a monitoring and evaluation tool applying for the grant projects, develop a 

knowledge management and communication strategies with third parties 

including dissemination of best practices, and any other ancillary tasks that 

might be requested. 

 

Philippines - Technical Assistance to the Biodiversity Conservation and 

Management of Protected Areas in ASEAN (BCAMP). 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1487776728696&do=publi.detPUB&searchty

pe=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=13

8579  

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1487754823897&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=137628
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1487754823897&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=137628
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1487754823897&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=137628
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1487754823897&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=137628
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1487754894811&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138425
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1487754894811&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138425
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1487754894811&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138425
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1487754894811&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138425
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1487776728696&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=138579
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1487776728696&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=138579
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1487776728696&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=138579
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1487776728696&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=138579
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The Technical Assistance (TA) shall be composed of a group of international 

and national consultants that will support and advise the ASEAN Centre for 

Biodiversity (ACB) in all aspects of project implementation, across all three 

components of the programme which aim is to enhance conservation of 

biodiversity and effective management of protected areas in Southeast 

Asia in order to halt or significantly reduce biodiversity loss.  This objective 

will be achieved by ACB through: 1) the training of management staff in the 

different ASEAN Heritage Parks for a better protection, 2) the support to 

research institutions for better knowledge diffusion on biodiversity 

conservation in ASEAN, 3) supporting policy dialogue on environment at a 

regional level.  

 

Turkey - Supply of Equipment for Establishment of a Common Use 

Facility(Furniture and Auto Mechanics) and Small Business Advisory Services 

Unit in Amasya. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1487776353567&do=publi.detPUB&searchty

pe=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=13

4932  

The subject of the contract is the supply (for lots 1, 2), delivery (for lots 1, 

2) unloading (for lots 1, 2), installation(for lots 1, 2), commissioning (for 

lots 1,2) for the following lots of goods; 

• Machinery and Equipment for Furniture Workshop (lot 1),  

• Machinery and Equipment for Auto Mechanics Workshop (lot 2),  

Overall purpose is to support and improve the competitiveness of small 

and medium-sized furniture manufacturers and auto mechanics in 

Amasya.  

 

Serbia – Supply Contract for AIS and AES equipment. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1487776649272&do=publi.detPUB&searchty

pe=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=13

8047  

The purpose of this contract is the purchase of AIS (Automatized Import 

System) and AES (Automatized Export System) hardware equipment and 

software licenses necessary for hardware functioning in order to ensure 

modernized and smooth electronic interconnectivity of Customs 

Administration of Serbia and physical interoperability with other customs 

authorities at EU and bordering space. 

 

 

 

 

Ministerstvo zahraničních věcí 
 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1487776353567&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=134932
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1487776353567&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=134932
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1487776353567&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=134932
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1487776353567&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=134932
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1487776649272&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=138047
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1487776649272&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=138047
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1487776649272&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=138047
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1487776649272&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=138047

