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OPPIK: Nové výzvy 
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) jako řídicí orgán Operačního programu 

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

programům podpory OP PIK 

 

1. Nízkouhlíkové technologie 
Program Nízkouhlíkové technologie je určen firmám, které chtějí snížit své 

náklady a zároveň snížit negativní dopady svého podnikání na životní prostředí. 

S pomocí dotační podpory si mohou pořídit elektromobily a dobíjecí stanice, 

investovat v oblasti akumulace energií nebo zpracování druhotných surovin. 

 

Příjem žádostí startuje 1. 3. 2017 a jedná se o kolovou výzvu č. 2 s alokací 0,5 mld. 

Kč. 

 

Oprávnění žadatelé 

Podniky všech velikostí 

 

Míra a výše podpory 

25 - 70% dotace ve výši 70 tis. Kč. – 100 mil. Kč. 

 

Podporované aktivity 

 elektromobilita – pořízení elektromobilů a dobíjecích stanic 

 akumulace energie 

 druhotné suroviny 

 

Způsobilé výdaje 

 pořízení elektromobilů 

 pořízení dobíjecích stanic pro elektromobily (pouze pro vlastní potřebu) 

 v případě projektu zaměřeného na zpracování druhotných surovin pak 

nákup strojů a zařízení, vybudování inženýrské sítě, stavební náklady a 

projektová dokumentaci 

 

Specifika programu 

 místo realizace v ČR kromě hl. m. Prahy  

 v rámci výzvy lze na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) podat 

maximálně 10 žádostí o podporu 

 při hodnocení míry inovativnosti, respektive způsobilosti projektu do 

tohoto specifického cíle, bude aplikováno hodnocení Technology 

Readiness Level (TRL, Úroveň připravenosti technologie). Podpořeny 

budou projekty níže uvedených úrovní: 

o TRL 5 – technologie ověřena v relevantním prostředí (průmyslově 

významné prostředí v případě klíčových technologií) 

o TRL 6 – technologie demonstrována v daném prostředí 

(průmyslově významné prostředí v případě klíčových 

technologií) 

o TRL 7 – demonstrace systémového prototypu v provozním 

prostředí 
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o TRL 8 – systém kompletní a kvalifikovaný 

o TRL 9 – existující systém byl ověřen v provozním prostředí 

 technologie zpracovávající komunální odpad nemohou být v této v 

rámci aktivity Druhotné suroviny podpořeny 

 v případě pořízení elektromobilů není možné podporovat pořízení 

ojetých automobilů a zároveň nebudou podporovány elektromobily 

vyšší střední, luxusní, terénní či sportovní třídy (specifikace dle 

obchodních tříd SDA) 
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2. Obnovitelné zdroje energie 
Cílem programu je podpora výroby a distribuce energie pocházející z 

obnovitelných zdrojů. Podporovány budou zařízení s největší efektivitou a bez 

negativního vlivu na elektrickou distribuční síť. Podporována není výstavba a 

rekonstrukce solárních, větrných a geotermálních zdrojů či bioplynových stanic. 

 

Příjem žádostí startuje 15. 2. 2017 a jedná se o kolovou výzvu č. 2 s alokací 0,8 

mld. Kč. 

 

Oprávnění žadatelé 

Podniky všech velikostí 

 

Míra a výše podpory 

50 - 70% dotace ve výši 1 – 100 mil. Kč. 

 

Podporované aktivity 

 výstavba nových a rekonstrukce a modernizace stávajících výroben 

elektřiny a tepla z OZE s tím, že vyrobená energie bude určena primárně 

pro distribuci, nikoli vlastní spotřebu  

 vyvedení tepla ze stávajících výroben elektřiny - bioplynových stanic 

využívající bioplyn v bioplynové stanici k výrobě elektřiny a tepla pomocí 

tepelných rozvodných zařízení do místa spotřeby; vyvedení bioplynu ze 

stávajících bioplynových stanic pomocí bioplynovodu do vzdálené 

kogenerační jednotky využívající bioplyn ze stávající bioplynové stanice 

za účelem využití užitečného tepla dodaného do rozvodného 

tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií 

 výstavba a rekonstrukce zdrojů kombinované výroby elektřiny a tepla z 

biomasy mimo vlastní spotřebu a vyvedení tepla do výměníkové stanice 

včetně 

 výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla z biomasy mimo vlastní spotřebu a 

vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně, d) výstavba a 

rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren (do 10 MWe 

instalovaného výkonu) 

 

Způsobilé výdaje 

 výstavba, rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren 

(MVE) 

 bioplynové stanice - vyvedení tepla ze stávajících bioplynových stanic 

pomocí tepelných rozvodných zařízení do místa spotřeby 

 instalace vzdálené kogenerační jednotky využívající bioplyn ze stávající 

bioplynové stanice za účelem využití užitečného tepla v soustavě 

zásobování teplem či jiným vysoce efektivním způsobem 

 biomasa - výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla a kombinované výroby 

elektřiny a tepla (KVET) z biomasy a vyvedení tepla 

 podporována nebude výstavba či rekonstrukce solárních, větrných či 

geotermálních zdrojů 

 

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

rámci projektu lze uplatnit pouze jedno místo realizace odpovídající 

příslušné výrobně elektřiny – bioplynových stanic, zdroji KVET z biomasy, 

zdroji tepla z biomasy a MVE 

 vyrobená energie bude určena primárně pro distribuci, nikoliv vlastní 

spotřebu 

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

maximálně 4 žádosti o podporu 

 

 

Další novinkou, kterou program Nová zelená úsporám přináší, je rozšíření nabídky 

doposud podporovaných opatření pro rodinné i bytové domy o další moderní 

stavební "eko prvky" - o dotace na budování zelených střech a využívání tepla 

z odpadní vody. 

 

Na zelené střechy, které přispívají například k úspoře energie na vytápění a 

chlazení, a to zejména v období větších výkyvů venkovních teplot, je 

poskytována podpora ve výši až 500 Kč/m2 půdorysné plochy vegetačního 

souvrství zelené střechy. V případě zpětného získávání tepla z odpadní vody je 

na žadateli, zda si zvolí účinnější centrální systém nebo jednodušší decentrální 

systém spořící energii nutnou na ohřev teplé vody při sprchování. Získat může až 

5 000 Kč na jeden decentrální systém, popř. na napojené odběrné místo v 

případě centrálního systém. 

 

Kompletní informace k nově vyhlášené 3. výzvě pro bytové domy i novinkám ve 

stávajících výzvách jsou k dispozici na webových stránkách programu Nová 

zelená úsporám: http://www.novazelenausporam.cz/ 

 

  

http://www.novazelenausporam.cz/
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CzechInvest rozšiřuje aktivity pro start-

upy 
Od úplných začátků až po jednání s možným investorem bude CzechInvest 

provázet začínající české inovativní podnikatele díky rozšíření svých služeb pro 

start-upy. Finanční i poradenskou podporu jim nabízí hned ve čtyřech aktivitách, 

které jsou zaměřeny vždy na konkrétní fázi rozvoje start-upu: CzechStarter, 

CzechDemo, CzechAccelerator  a CzechMatch. Celkem má CzechInvest pro 

české start-upy připraveno více než 142 miliony korun. 

 

V první fázi rozvoje pomůže start-upům CzechStarter, který navazuje na úspěšný 

program CzechEkoSystem. Vybrané start-upy v něm absolvují několikaměsíční 

tréninkový program v Česku zaměřený na rozvoj jejich podnikatelské aktivity a 

komercionalizaci produktu. Poté jim bude umožněno vycestovat na 

dvoutýdenní program do Silicon Valley, kde načerpají zkušenosti a nahlédnou 

do podnikatelského ekosystému vyspělého trhu. První zájemci se budou moci 

začít hlásit v březnu 2017. 

 

Do světové start-upové komunity uvedl již prvních 6 českých firem projekt 

CzechDemo, který podporuje účast na zahraničních akcích. V prosinci 2016 se 

první start-upy zúčastnily veletrhu TechCrunch Disrupt v Londýně a v lednu 2017 

veletrhu CES v Las Vegas. V tomto roce připravuje CzechInvest účast českých 

firem na TechCrunch Disrupt v New Yorku a v San Francisku. Přihlášky je možné 

zasílat od 16. února 2017 – více viz další příspěvek… 

 

Pokračování se dočkal i úspěšný CzechAccelerator, který v zahraničních 

podnikatelských inkubátorech nabídne účastníkům kancelářské prostory, 

mentoring a poradenství. Vydat se budou moci do Silicon Valley, New Yorku, 

Singapuru a Londýna a hlásit se mohou začít v březnu 2017. 

 

Setkávání start-upů s možnými investory a odbornou veřejností na vlastních 

akcích zajistí CzechInvest v rámci aktivity CzechMatch. Vyspělejší start-upy zde 

budou prezentovat své projekty a sjednávat si schůzky s partnery, dodavateli či 

zákazníky. První zájemci se budou moci hlásit také od března 2017. 

 

Veškeré aktivity, termíny podávání přihlášek a další zajímavé informace jsou 

umístěny na nových českých webových stránkách www.podporastartupu.cz. 

 

Přehled o českém start-upovém prostředí nabízí v novém vizuálu i česko-

anglický portál www.CzechStartups.org. 

 

 

  

http://www.podporastartupu.cz/
http://www.czechstartups.org/


 

 

10 

 

 

II. výzva interního projektu na podporu 

Startupů – aktivity CzechDemo 
Dne 16. 1. 2017 byla vyhlášena druhá výzva interního projektu na podporu 

Startupů – aktivity CzechDemo, v rámci níž se mohou firmy hlásit k účasti na 

akcích TechCrunch Disrupt v New Yorku (květen) a TechCrunch Disrupt v San 

Franciscu (září).  

 

Vybraní účastníci získají finanční podporu ve výši až 110 tisíc korun na registraci, 

stánek, náklady na cestovné a překlady. 

 

Start-upy mohou zasílat přihlášky v těchto termínech: 

 

 16. února - 23. února 2017 (TechCrunch Disrupt New York 2017) 

 16. února - 2. března 2017 (TechCrunch Disrupt San Francisco 2017) 

 

Detailnější informace (text výzvy, resp. Nabídky zvýhodněných služeb, přihlášku 

apod.) najdete zde http://www.czechinvest.org/projekt-czechdemo. 

 

 

Vláda schválila program podpory Proof 

of Concept 
Vláda schválila dne 25. ledna 2017 návrh Ministerstva průmyslu a obchodu na 

vyhlášení nového programu Proof of Concept určeného pro české podnikatele 

a výzkumné organizace. 

 

Cílem programu, který je součástí Operačního programu Podnikání a inovace 

pro konkurenceschopnost 2014–2020, je podpora aktivit, které pomohou zajistit 

rozvoj transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a podniky, 

jenž mohou výsledky výzkumu uplatnit v praxi. 

 

V projektech budou podporovány jak činnosti související s technickým ověřením 

aplikovatelnosti výzkumných výsledků, tak činnosti související s mapováním 

aplikovatelnosti a průzkumem trhu a zájmu aplikační sféry. Výsledkem projektu, 

který musí být realizován na území České republiky mimo hlavního města Prahy, 

bude studie proveditelnosti, která bude sloužit jako podklad pro možné další 

pokračování projektu. 

 

Dle aktuálního harmonogramu by první výzva k podávání žádostí o podporu 

z Proof of Concept měla být vyhlášena v květnu 2017. 

 

 

  

http://www.czechinvest.org/projekt-czechdemo
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Nová šance pro financování projektů 

malých a středních podniků 
Technologická agentura ČR (TA ČR) se otevírá možnosti podpořit excelentní 

projekty v rámci nástroje Evropské komise „SME Instrument“ a poskytnout tak 

finance českým malým a středním podnikům (MSP) při jejich vývoji inovativního 

řešení. Jedná se o MSP, jejichž projekty jsou hodnoceny Evropskou komisí (EK) 

jako velmi kvalitní, ale z důvodu nedostatku prostředků v programu Horizont 2020 

nemohou být financovány. Takovým projektům se EK rozhodla poskytnout tzv. 

Seal of Excellence. Tedy značku, která garantuje kvalitu projektu a umožňuje tak 

jeho financování jinými poskytovateli na národní či regionální úrovni.  

 

Po první výzvě SME Instrumentu bylo jasné, že se jedná o velmi žádaný nástroj, 

který je šitý na míru malým a středním podnikům. Jelikož však není možné z 

rozpočtu Horizontu 2020 financovat všechny projekty, které jsou hodnoceny 

jako velmi kvalitní, z důvodu nedostatku prostředků, EK se rozhodla poskytnout 

takovým projektům tzv. Seal of Excellence. Projekty znovu nemusí procházet 

hodnocením kvality, která již byla posouzena mezinárodními hodnotiteli. 

 

Díky tomu, že v rámci Seal of Excellence je využíváno hodnocení projektů ze 

strany Evropské komise, je již hodnocení na národní úrovni kratší a rychlejší, a 

tedy firma může obdržet rozhodnutí v řádu týdnů. Záměrem TA ČR je, financovat 

kvalitní projekty co nejrychleji tak, aby se finální produkt dostal na trh co nejdříve. 

 

SME Instrument je nástroj EK, kterým podporuje malé a střední podniky při jejich 

vývoji inovativního produktu, který chtějí představit na evropském, či globálním 

trhu. Nástroj je rozdělen do tří fází. Na první fázi SME Instrumentu, od myšlenky ke 

konceptu, poskytuje EK paušál 50 000€, na druhou fázi, uvedení na trh, dotaci v 

rozmezí 0,5 - 2,5 mil.€. Třetí fáze, komercializace už předpokládá spíše investice 

ze soukromých zdrojů.  

 

Podpora z TA ČR je určena pro první fázi SME Instrumentu v rámci programu 

GAMA. Vyhlášení první veřejné soutěže, do které se budou moci přihlásit 

projekty, které obdržely Seal of Excellence fáze 1 SME Instrumentu, se 

předpokládá již v březnu tohoto roku. Projekty, které se přihlásí do únorového 

cut off date EK a obdrží tuto značku, budou tak již moci čerpat prostředky na 

národní úrovni, stejně tak projekty, které tuto pečeť obdržely v roce 2016. 

 

4. veřejná soutěž Delta 
Na konci února 2017 vyhlásí TAČR 4. veřejnou soutěž Delta, jejímž cílem je 

podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje. Bude se jednat o 

dotační podporu VaV projektů, jež budou muset být realizovány s partnerem 

z Německa. Struktura elektronického návrhu projektu, stejně jako podmínky pro 

jeho podání, budou obdobné předcházející 3. veřejné soutěži. 

 

Energeticky úsporné programy od MPO 
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Ministerstvo průmyslu a obchodu využilo zbývajících prostředků z výnosů z 

prodeje emisních povolenek z roku 2014 a připravilo doplňkový program ENERG, 

ze kterého budou moci získat zvýhodněné úvěry malé a střední podniky z území 

Prahy. Dalším programem, který se bude podílet na naplňování Národního 

akčního plánu energetické účinnosti, je program EFEKT, jehož cílem bude zvýšit 

úspory energie a v neposlední řadě je jedním z nástrojů k napravení situace v 

oblasti úspor program Úspory energie s rozumem. 

 

Finanční prostředky programu ENERG jsou k dispozici v objemu necelých 130 mil. 

Kč a jistě pomohou vzniku řady dobrých projektů, které by bez této motivace 

nemusely být realizovány. Program byl schválen Vládou ČR v listopadu 2016 a 

nyní je ve fázi konečných příprav, smluvního zajištění mezi MPO a 

Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB) a přesunu finančních 

prostředků do ČMZRB. Program bude fungovat formou zvýhodněných úvěrů, 

tedy v podobě finančních nástrojů, pro které se aktuálně v oblasti energetické 

účinnosti hledá optimální využití. Program bude připraven ke spuštění v dubnu 

letošního roku. 

 

EFEKT, je další program z dílny MPO, jehož cílem bude zvýšit úspory energie, 

kvalitu energetických služeb a podpořit veřejnost k hospodárnému nakládání s 

energiemi. EFEKT se zaměří na efektivní nakládání s energií a je zároveň 

doplňkovým programem pro operační programy OP PIK, OP ŽP, IROP a národní 

program Nová zelená úsporám. Finanční prostředky tohoto programu jsou 

oproti předchozím rokům násobně vyšší a pro rok 2017 činí 150 mil. Kč. Podat 

žádost o dotaci je možné od 1. do 28. února. 

 

Program Úspory energie s rozumem je aktuálně podstatným nástrojem MPO 

k napravení situace v oblasti úspor energie a je zaměřen zejména na kvalitní 

přípravu a rozvoj energeticky úsporných opatření bez využití investičních 

dotačních prostředků. Zároveň je doplňkovým programem k dotačním 

programům podporovaných ze strukturálních fondů EU a národních programů. 

Cílem programu je zvyšovat kvalitu energetických úsporných projektů a 

podporovat jejich realizaci v sektoru bydlení, ve veřejném a privátním sektoru a 

vést k hospodárnému nakládání s energií. 
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Nová zelená úsporám 
V lednu odstartoval příjem žádostí o dotace na výstavbu nízkoenergetických 

bytových domů, zelené střechy a využívání tepla z odpadní vody. Ministerstvo 

životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR otevřely 3. výzvu pro 

bytové domy v programu Nová zelená úsporám, která podpoří výstavbu 

bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností. Pro stavebníky je v ní 

připraveno celkem 100 milionů korun. Navíc je rovněž možné žádat o dotaci na 

nové eko-prvky, kterými se rozšiřuje dosavadní nabídka podporovaných 

opatření ve stávajících kontinuálních výzvách. 

 

Nově otevřená výzva (3. výzva pro bytové domy) je určena pro stavebníky 

bytových domů z řad fyzických i právnických osob, kteří díky ní mohou ušetřit 

nemalé peníze. Žádat o dotaci mohou od 9. ledna až do konce roku 2021. 

Výzva není územně omezena, to znamená, že dotaci je možné čerpat na 

výstavbu nízkoenergetických bytových domů po celé České republice. 

 

Stavebníci bytových domů díky podpoře z NZÚ mohou pokrýt až 15 % výdajů na 

výstavbu jednoho projektu. Dodatečnou podporu pak mohou čerpat například 

i na zpracování odborného posudku, zajištění dozorové činnosti a měření 

průvzdušnosti obálky budovy. 

 

 

Dotace pro demonstrační farmy 
Celkem 30 milionů korun plánuje Ministerstvo zemědělství vyplatit v následujících 

třech letech farmám, které budou ostatním zemědělcům sloužit jako ukázkové. 

Každá z vybraných demonstračních farem bude moci žádat až o milion korun 

ročně. Peníze poslouží například na individuální a skupinové konzultace či 

pořádání dnů otevřených dveří. 

 

Demonstrační farmy budou ostatním zemědělcům poskytovat poradenství a 

názorné ukázky ucelených postupů udržitelných způsobů hospodaření. V 

letošním roce se projekt zaměří především na péči o půdu. 

 

Zájemci, kteří se chtějí do programu zapojit, musí nejpozději do 26. února 

odevzdat projekt s plánem činnosti na následující tři roky. Odborná komise, 

tvořená zástupci Ministerstva zemědělství, univerzit, výzkumných ústavů a 

nevládních neziskových organizací, pak vybere farmy, které budou moci 

požádat o finanční podporu. 

 

Více informací naleznete na webu MZe: 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-

zemedelstvipotravinarstvi/vyzva-k-podavani-projektu-na-cinnost-1.html 

 

 

  

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvipotravinarstvi/vyzva-k-podavani-projektu-na-cinnost-1.html
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvipotravinarstvi/vyzva-k-podavani-projektu-na-cinnost-1.html
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Budoucnost OP Rybářství 
V rámci Operačního programu Rybářství 2014–2020 a v souvislosti s navrženým 

harmonogramem výzev byla připravena 7., 8. a 9. výzva OP Rybářství. 

 

Sedmá výzva se zaměří na přípravu a realizaci plánů produkce a uvádění 

produktů na trh, jež jsou hlavním prvkem Společné organizace trhu za účelem 

zajištění správné funkčnosti organizace producentů a přispění k plnění cílů 

Společné rybářské politiky. 

 

V rámci osmé výzvy Operačního programu Rybářství 2014–2020 budou moci 

žadatelé předkládat žádosti o podporu na vytváření organizace producentů. 

 

Dotace z deváté výzvy podpoří diverzifikaci akvakultury, nové chovatele a 

propagační kampaně.  

 

Více informací o plánovaných výzvách v OP Rybářství naleznete na: 

http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fopr

2014%2Faktuality%2F1486026980869.pdf. 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fopr2014%2Faktuality%2F1486026980869.pdf
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fopr2014%2Faktuality%2F1486026980869.pdf
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Nové možnosti podpory vzdělávání 

zaměstnanců z evropských fondů 

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců sehrávají významnou roli pro další vývoj, 

perspektivu i prosperitu každé firmy. To může potvrdit také majitelka vzdělávací 

a poradenské společnosti Centrum andragogiky, PhDr. Marie Jírů: „Investice 

do rozvoje zaměstnanců nepřinášejí výsledky zpravidla hned, spíše s mírným 

časovým odstupem. Je to přirozené, protože po první fázi, kterou je získání 

nových znalostí a dovedností, nastává fáze zkoušení, aplikování získaného do 

vlastní práce.“  

Je stále mnoho firem, které neví, že zvýšení odbornosti jejich zaměstnanců 

nemusí být pro firmu téměř žádnou finanční zátěží. Na vzdělávání 

zaměstnanců lze získat peníze z ESF, konkrétně z nového Operačního 

programu Zaměstnanost. Centrum andragogiky se angažuje i v této oblasti a 

pomáhá firmám se získáním peněz z ESF na různé oblasti vzdělávání. 

Vzdělávací akce Centra andragogiky probíhají buď „in house“ to znamená 

přímo u zákazníka, nebo na specializovaných pracovištích v rámci celé 

republiky. Školí se také v novém supermoderním školicím středisku Centra 

andragogiky v Hradci Králové.  Centrum andragogiky rádo proškolí i Vaši firmu. 

OP Zaměstnanost 2014 - 2020 

 

Zhruba 70 miliard korun bude rozděleno v rámci Programu Zaměstnanost, 

přičemž příjem žádostí pro podnikatelské subjekty na podporu vzdělávání 

zaměstnanců se očekává na začátku roku 2016. Operační program vymezuje 

čtyři základní prioritní osy. 

  

Prioritní osa 1: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly  

Prioritní osa 2: Sociální začleňování a boj s chudobou  

Prioritní osa 3: Sociální inovace a mezinárodní spolupráce  

Prioritní osa 4: Efektivní veřejná správa  

 

Pro vzdělávání zaměstnanců je určena Prioritní osa 1, Investiční priorita 1.3, 

jejímž cílem je pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat 

se změnám. 
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Seznam projektů financovaných 

z fondů vnější spolupráce EU 
 

Předběžná oznámení: 

Albanie - Supply and installation of equipment for roadside technical checks 

spots. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1486475537478&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138716  

The contract consists on the supply and installation of equipment, including 

training and maintenance related to the road side technical checks in line with 

the EU Directives. 

 

Azerbaijan – Strengthening policy and management of the research 

development and innovation (RDI) in higher education in Azerbaijan. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1486465697993&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138682  

Technical Assistance will be required to increase the institutional capacities of 

the Ministry of Education to successfully introduce and implement a diversity of 

competitive research funds to support RDI in an increasingly ‘Open’ research 

environment and thus realise measurable impact from Research, Development 

and Innovation activities and lay the foundations for modern doctoral training.  

 

Kosovo - Cleaning Services. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1486473388757&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138724  

 The overall objective of this contract is the provision of Cleaning Services 

for EULEX Kosovo as stipulated below:  

 Provision of cleaning services for all facilities of the Contracting Authority 

within Kosovo.  

 Provision of cleaning services for medical facilities of the Contracting 

Authority within Kosovo;  

 Provision of ground maintenance and winter works for facilities of the 

Contracting Authority within Kosovo.  

 Pest control for facilities of the Contracting Authority. 

 

 

 

Macedonia - Supply of Rabies Vaccines. 

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=1486475537478&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138716
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1486475537478&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138716
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1486475537478&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138716
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1486465697993&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138682
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1486465697993&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138682
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1486465697993&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138682
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1486473388757&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138724
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1486473388757&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138724
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1486473388757&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138724
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https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-

services/index.cfm?ADSSChck=1486475600071&do=publi.detPUB&aoref=13871

8&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&orderby=upd&page=1&searchtype=QS&

userlanguage=en 

The Contractor shall be responsible for supply, delivery, storage, transport 

and aerial distribution (on the whole territory of the former Yugoslav 

Republic of Macedonia) of rabies oral vaccines and shall bear costs for 

inspection (quantity and quality control) and obtaining of all necessary 

permits and licences in regards to this contract. The areal distribution will 

be performed in four subsequent campaigns in autumn 2017, spring and 

autumn 2018 and spring 2019. 

 

 

Turkey - Supply of Equipment for Bartın Water and Wastewater Project. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1486475718128&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138684 

The subject of the contract is the supply (all lots), delivery (all lots), unloading (all 

lots), installation (all lots), commissioning (all lots), testing (all lots), warranty (all 

lots) and training (all lots) of the following supplies; Combined Canal Cleaning 

Vehicle, Vacuum Truck, Mobile CCTV Sewer Inspection Equipment, Leak Noise 

Correlator, Noise Logger, Patroller, Acoustic Noise Detector in 3 lots for the End 

Recipient, “Bartın Municipality”. 

The contract is divided into 3 lots: 

LOT 1: Canal Cleaning Equipment 

LOT 2: Pipeline Inspection System 

LOT 3: Leakage Monitoring Equipment  

 

Turkey – Supply of Equipment for Akçaabat Water and Wastewater Project. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1486475831349&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=138676 

The subject of the contract is the supply (all lots), delivery (all lots), 

unloading (all lots), installation (all lots), commissioning (all lots) and training 

(all lots) in 2 lots for the End Recipient, Trabzon Metropolitan Municipality 

and TİSKİ, of: 

• Pipe Repair Vehicle 

• Leakage Detection Equipment and Leak Detection Vehicle. 

 

 

 

 

 

 

 

Sénégal - Fourniture et installation pour l’électrification de 70 villages par mini-

centrales solaires photovoltaïques. 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1486475600071&do=publi.detPUB&aoref=138718&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&orderby=upd&page=1&searchtype=QS&userlanguage=en
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1486475600071&do=publi.detPUB&aoref=138718&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&orderby=upd&page=1&searchtype=QS&userlanguage=en
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1486475600071&do=publi.detPUB&aoref=138718&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&orderby=upd&page=1&searchtype=QS&userlanguage=en
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1486475600071&do=publi.detPUB&aoref=138718&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&orderby=upd&page=1&searchtype=QS&userlanguage=en
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1486475718128&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138684
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1486475718128&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138684
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1486475718128&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138684
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1486475831349&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=138676
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1486475831349&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=138676
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1486475831349&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=138676
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https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-

services/index.cfm?ADSSChck=1486475473158&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138714 

L´objectif de ce marché est de fournir de l´électricité à 50 000 habitants 

dans les zones rurales au Sénégal. A cette fin, un entrepreneur sera sollicité 

pour la fourniture et l´installation d´environ 70 centrales photovoltaïques et 

des réseaux électriques correspondants dans 70 villages dont la population 

varie entre 500 et 3000 habitants. Les systèmes devront être dimensionnés et 

adaptés aux spécificités de chaque village.  

 

 

Ukraine - Support to the development of Geographical Indications (GIs) System 

in Ukraine 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1486473341714&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138706 

The project is aimed at supporting the implementation of the provisions of the 

Association Agreement concerning Geographical Indications (GIs), in view of 

ensuring their protection and creating opportunities for added value products, 

stimulating diversification and local initiative in particular for small producers. In 

particular it will establish a Ukrainian System of GIs for Wines, Aromatised wines, 

Spirit Drinks and Agricultural Products and Foodstuffs. 

 

 

Oznámení o veřejných zakázkách: 

Asia Regional – SWITCH Asia II - Sustainable Consumption and Production 

Facility. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1486465299434&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138457  

The contractor will provide technical assistance (long term and short term) to 

the SWITCH Asia eligible countries on sustainable consumption and production 

policies in collaboration with United Nations Environmental Programme (UNEP) 

and European Union Delegations and the contractor will coordinate the entire 

SWITCH-Asia programme.  

This contract will strengthen the implementation of the sustainable consumption 

and production (SCP) policies at the national level based on the demand 

received either in the regional fora or by the EU Delegations in the target 

countries. The SCP facility SWITCH-Asia II will also foster the creation of internal 

dialogue by facilitating the information exchange between the components of 

the programme and initiate an external dialogue by communicating the results 

of the programme to the various stakeholders.    

Expected results for this contract are the following:  

 Capacity Building at national level in target countries on Sustainable 

Consumption and Production ( SCP) policies (Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, 

China, Cambodia, Indonesia, India,  Lao PDR, Maldives, Malaysia, Myanmar, 

Mongolia, Nepal, Pakistan, the Philippines, the Democratic Republic of Korea, 

Thailand, Sri Lanka and Vietnam) 

 Awareness raising of SCP 

 Scaling up of good practices on SCP achieved by SWITCH-Asia I and II 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1486475473158&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138714
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1486475473158&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138714
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1486475473158&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138714
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1486473341714&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138706
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1486473341714&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138706
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1486473341714&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138706
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1486465299434&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138457
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1486465299434&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138457
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1486465299434&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138457
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Lebanon – Construction of irrigation Canals in Donniyeh, Akkar, North Lebanon. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1486462583091&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138657  

The objective of this contract is to execute works related to the construction of 

new irrigation concrete canals and the rehabilitation of existing concrete 

cracked canals, including road culverts and manholes in the villages of: Ain El 

Tineh, Bqarsouna, Btormaz, Haref Syed, Nemrine, Deir Nbouh, Sfireh, Beit El Faqs, 

Taran and Kfarhabou in Donniyeh, Akkar, North Lebanon. 

 

 

Niger - Assistance technique du programme de réforme sectorielle en appui « 

Sécurité alimentaire et nutritionnelle et développement agricole durable. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1486465216990&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138635 

Le présent marché porte sur l'assistance technique permanente, moyenne et 

court terme d'un projet d'expertise technique complémentaire à un appui 

budgétaire au secteur sécurité alimentaire et nutritionnelle et développement 

agricole durable. D'une durée de 51 mois, ce marché inclue des appuis dans 

des domaines variés : renforcement institutionnel, suivi des politiques publiques 

du secteur (y inclus la transparence et la coordination) ; gestion des finances 

publiques sectorielles (en particulier préparation du budget, renforcement des 

contrôles internes et externes, marchés publics,  mécanismes de financement 

innovants) ; droit public et fiscalité; sécurité alimentaire et nutritionnelle; 

décentralisation, pastoralisme, développement agricole, gestion durable des 

terres et de l'eau ; accès à l'eau potable et à l'assainissement, prévention et 

gestion des crises et des catastrophes, résilience, systèmes de gestion de 

l'information foncière rurale et des terres restaurées (avec géolocalisation); 

accès aux services agricoles (appui-conseil, finance, …) et aux intrants par les 

organisations paysannes et renforcement des filières (notamment céréalières), 

etc… 

 

 

Serbia – The Construction of the Building for emergency Services in Novi Pazar 

Health Centre and the Finishing the Construction of a New Block within Vranje 

Hospital. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1486462668679&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138746  

The overall objective is to improve the living standards for the population in 

South and Sousth West Serbia through provision of better health care and 

assistance. 

The works will be divided into two lots. Each lost will form a separate contract: 

Lot 1 Construction of the Building for emergency Services in Novi Pazar Health 

Centre. The realization of the action would contribute to a better reorganization 

of the work and staff in the Emergency Service in Novi Pazar leading to an 

improved quality of emergerncy services. Admittance of patients will also be 

imrpvoed trough imrpoved access to emergency vehicles and people in 

accordance with the standards of health care in Republic of Serbia. 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1486462583091&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138657
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1486462583091&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138657
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1486462583091&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138657
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1486465216990&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138635
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1486465216990&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138635
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1486465216990&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138635
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1486462668679&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138746
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1486462668679&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138746
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1486462668679&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138746
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Implementation of the project would solve the problem of Novi Pazar Health 

Centre in urgent treatment and provision of emergency medical care for 

around 55.000 patients annually. 

Lot 2 – Finishing the Contstruction of a New Block within Vranje Hospital, this is 

currenetly funcioning as one of two organizational units of Health Centre Vranje. 

Provision of accessible. 

 

Turkey – Technical Assistance for Institutional Business Management Model for 

Public Financial Management. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1486465129171&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138421 

The purpose of this contract is to establish institutional business management 

model for improving public financial management through development of 

institutional business management model (IBMM) and related guidelines in 

compliance with the EU best practices, development of software and 

related manual in compliance with the EU best practices, establishment of 

a service support mechanism and awareness raising activities regarding the 

institutional business management in public administrations.  

This IBMM and software will be developed based on the existing SGB.net 

System, which is used in some of the public administrations, with the Activity 

Based Business Management Model (FEYS) and software FEYS.net System. 

IBMM and software will be developed by combining existing planning, 

programming, implementation, monitoring and evaluation processes. As 

per IBMM development, a gap analysis will be carried out and the related 

guidelines in compliance with the EU best practices will be prepared. In this 

context, trainings, workshops and study visits will be realised. In addition, new 

functions will be added to the software based on IBMM taking into account 

the EU best practices and it will be tailor made to the needs of the 

beneficiary. The software development should be realised in line with system 

development life cycle approach.  

 

Turkey - Supply of Equipment for Mardin Wastewater Project. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1486465599089&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=138478 

The subject of the contract is the supply (all lots), delivery (all lots), 

unloading (all lots), installation (all lots), commissioning (all lots) and training 

(all lots) of; sewer cleaning, sewer monitoring, leak detection, repair & 

maintenance and sludge transportation vehicles for the End Recipient. 

 

 

Uganda - Technical Assistance to the Promoting Commercial Aquaculture 

Project in Uganda. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1486465025483&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138473 

Support to promoting commercial aquaculture is one of the focal areas 

envisaged as a way of promoting inclusive growth through value chain support 

under the 11th EDF National Indicative Programme of Uganda. The technical 

assistance (TA) team is expected to assist the Ministry of Agriculture, Animal 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1486465129171&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138421
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1486465129171&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138421
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1486465129171&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138421
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1486465599089&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=138478
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1486465599089&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=138478
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1486465599089&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=138478
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1486465025483&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138473
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1486465025483&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138473
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1486465025483&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138473


 

 

21 

 

 

Industry and Fisheries who act as the supervisor of the Financing Agreement, in 

implementing the project efficiently and effectively through strengthening the 

human resource and institutional capacity. Furthermore, the TA will ensure the 

delivery of the project's result areas to the public and private beneficiaries of 

improving the policy and regulatory frameworks and their implementation; 

enhancing production and productivity; as well as improving the post-harvest 

handling and marketing. Various contracts involving works, services and supplies 

are envisaged to be implemented through indirect management mode with 

various private and public sector institutions. 

 

Ukraine - Strengthening the regulation and supervision of the non-bank financial 

market. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1486462394073&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138465 

The purpose of this contract is to assist the Ukrainian authorities in strengthening 

the regulatory framework and supervision practices for non-bank financial 

services, including: 

 a legal framework that approximates to EU standards and best practices in 

a broad range of financial services, including securities and investment business, 

fund management, insurance and pensions provision, leasing and factoring 

services, and non-bank credit institutions; 

 solvency standards and market entry rules for non-bank financial institutions 

defined and applied; 

 strengthened capacity of regulatory authorities to apply legislation, and 

associated rules, norms, etc., using appropriate methods, tools and guidance; 

 enhanced supervision in practice (evidence of significant on-site and off-site 

supervision); 

 appropriate levels of monitoring and enforcement; 

 an efficient mechanism for withdrawal of insolvent companies from the 

market taking into account consumer protection. 

Ministerstvo zahraničních věcí 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1486462394073&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138465
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1486462394073&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138465
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1486462394073&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138465

