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POTENCIÁL – příjem žádostí 
 

V rámci čtvrté výzvy programu Potenciál byl od začátku října spuštěn příjem 

žádostí o podporu. Jste-li podnikatelským subjektem, který realizuje či má 

v plánu realizovat vlastní výzkum a vývoj, a potřebujete-li pro tyto aktivity 

vybudovat či rozšířit vlastní výzkumnou a vývojovou infrastrukturu, pak je tento 

program určen pro Vás. 

 

Žadatelem může být malý, střední i velký podnik z odvětví zpracovatelského 

průmyslu. U velkého podniku je však nutné splnit jednu z následujících dvou 

podmínek: 

• tzv. kód intervence 063 – hlavním účelem projektu je přímá spolupráce 

mezi VP a MSP na konkrétním projektu výzkumu a vývoje (podmínkou je 

specifikovat smluvní závazek mezi VP a MSP, a zároveň MSP musí 

využívat pořízenou infrastrukturu minimálně z 30 % strojního času 

po dobu udržitelnosti projektu); 

• tzv. kód intervence 065 – projekt musí mít významný pozitivní dopad 

na životní prostředí (tj. zaměření na nízkouhlíkové hospodářství 

a na odolnost vůči změně klimatu). 

 

Finanční podporu lze získat na založení nebo rozvoj center průmyslového 

výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, 

strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto 

centra. 

 

Výzvou je stanovena minimální výše investice do dlouhodobého majetku 

využívaného k zajištění aktivit projektu. Pro MSP tento limit činí 4 mil. Kč; 

v případě velkých podniků naplňujících kód intervence 063/065 pak 10 mil. Kč. 

Oproti předchozí výzvě byla pro MSP zkrácena doba, po kterou musí být 

pořízená aktiva zařazená do majetku příjemce, a to z pěti na dobu tří let. 

 

Dotace je poskytována ve výši 50 % celkových způsobilých výdajů, a to 

minimálně ve výši 2 mil. Kč a maximálně ve výši 30 mil. Kč. 

 

Místo realizace projektu musí být na území ČR, vyjma regionu NUTS II Praha. 

Není však rozhodující sídlo společnosti, které může být umístěno i v Praze. 

 

Žádosti o podporu je možné podávat až do 15. ledna 2019. 

 

Přesné znění této výzvy naleznete na stránkách API. 

https://www.agentura-api.org/programy-podpory/potencial/potencial-vyzva-v/
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INOVACE – příjem žádostí 
 

Na konci září byl rovněž spuštěn příjem žádostí o dotaci v rámci páté výzvy 

programu Inovace – Inovační projekt. Ten je určen pro podniky, které řeší 

inovace svých produktů. Program je určeny pro ty, kteří mají v plánu zavádět 

své inovativní výrobky do výroby a následně na trh či inovovat svůj výrobní 

proces. 

 

S tímto dotačním programem lze financovat náklady spojené s produktovou či 

procesní inovací, doplňkově pak s organizační či marketingovou inovací. 

Konkrétně jde o náklady na: 

• projektovou dokumentaci,  

• stavby, technologie,  

• software,  

• práva k užívání duševního vlastnictví,  

• certifikace produktů, 

• marketingovou inovaci. 

 

Podpořeny budou projekty, které mají přímou vazbu na vlastní VaV aktivity, 

které musí být ukončeny a prokazatelně doloženy. Inovace musí být vyšších 

řádů, konkrétně pak V. a vyššího řádu Valentovy stupnice. 

 

Žadatelem mohou být podnikatelské subjekty bez ohledu na jejich velikost. 

V případě této výzvy mohou velké podniky žádat o podporu pouze pro 

projekty s kódem intervence 065 (viz vysvětlení ve výzvě Potenciál). 

 

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do 

výše 40 mil. Kč. Míra podpory se liší dle velikosti podniku – pro malý podnik činí 

45 %, pro střední podnik 35 % a pro velký podnik 25 %. Malé a střední podniky 

mohou podat neomezené množství žádostí v této výzvě, velké podniky mohou 

podat pouze jednu žádost. 

 

Projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy.  

 

Příjem žádostí bude probíhat do 27. 11. 2018, pokud ji řídící orgán nezastaví 

z důvodu velkého převisu projektů. Avšak dle statistik Agentury podnikání  

a inovace k 1. 10. 2018 bylo zatím podáno pouze 16 projektů s požadovanou 

dotací 231 mil. Kč, přičemž celková alokace výzvy je 2,7 mld. Kč. 

 

Přesné znění této výzvy naleznete na stránkách API. 

 

https://www.agentura-api.org/programy-podpory/inovace/inovace-vyzva-v-inovacni-projekt/
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APLIKACE – příjem žádostí 
 

Jste podnikatelským subjektem, který realizuje výzkumné a vývojové aktivity? 

Rádi byste získali podporu na osobní náklady pracovníků podílejících se 

na VaV projektech? Využíváte externí služby smluvního výzkumu a jiné 

poradenské služby související s VaV? Pokud jste na tyto otázky odpověděli 

ano, tak jste ideálním subjektem pro získání podpory z programu Aplikace.   

 

V rámci tohoto programu již od konce srpna běží příjem žádostí o podporu do 

šesté výzvy. Avšak k 1. 10. 2018 bylo podáno pouze deset žádostí 

s požadovanou dotací ve výši 125 mil. Kč. Celková alokace výzvy je 

1,6 mld. Kč. Příjem žádostí poběží do 17. 12. 2018. Lze však očekávat, že 

žadatelé své žádosti začnou podávat intenzivněji s přibývajícím časem. 

 

Předmětem podpory je realizace průmyslového výzkumu a experimentálního 

vývoje, přičemž dotaci lze získat nejen na osobní náklady, poradenské služby 

a smluvní výzkum, ale i na nákup vybavení a materiálu nezbytného pro 

realizaci VaV či na režijní náklady.  

 

Výstupem projektu musí být minimálně jeden z těchto podporovaných 

výsledků výzkumu a vývoje: poloprovoz, ověřená technologie, užitný vzor, 

průmyslový vzor, prototyp, funkční vzorek, certifikovaná metodika nebo 

software.  

 

V rámci této výzvy nelze podpořit základní výzkum a výrobní aktivity. 

 

Dotace je poskytována až ve výši 70 % výše uvedených způsobilých výdajů, 

přičemž žadatel může získat maximálně 40 mil. Kč. Minimální výše způsobilých 

výdajů je stanovena na 1 mil. Kč. 

 

O podporu mohou žádat podnikatelské subjekty bez ohledu na jejich velikost. 

Pokud je však žadatel velkým podnikem, musí realizovat projekt s kódem 

intervence 063 či 065 (viz vysvětlení ve výzvě Potenciál). Projekt může být 

realizován v partnerství s dalšími podnikatelskými subjekty či organizacemi pro 

výzkum a šíření znalostí.  

 

Velké podniky mohou v rámci této výzvy podat jednu žádost o podporu, MSP 

pak mohou podat až dvě žádosti. 

 

I mezi podmínkami tohoto programu je omezení místa realizace na území ČR, 

mimo území NUTS II Praha. 

 

Přesné znění této výzvy naleznete na stránkách API. 

https://www.agentura-api.org/programy-podpory/aplikace/aplikace-vyzva-vi/
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TRIO – příjem žádostí 
 

Ministerstvo průmyslu a obchodu začátkem září vyhlásilo čtvrtou veřejnou 

soutěž v rámci programu TRIO. Jde o program zaměřený na podporu 

průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje v podnikové sféře se 

zaměřením na rozvoj potenciálu v oblasti klíčových technologií (KETs). Příjem 

žádostí probíhá pouze do konce října, proto není příliš času nazbyt. 

 

Tento program je zaměřen zejména na nová řešení v následujících oblastech: 

• fotonika,  

• mikroelektronika a nanoelektronika,  

• nanotechnologie,  

• průmyslové biotechnologie,  

• pokročilé materiály, 

• pokročilé výrobní technologie.   

 

Očekávaným výstupem projektu musí být užitný či průmyslový vzor, prototyp či 

funkční vzorek, patent, software nebo poloprovoz či ověřená technologie. 

 

Základní podmínky pro realizaci projektu jsou: 

• zahájení řešení v období od 1. 1. 2019 do 31. 8. 2019, 

• ukončení řešení nejpozději do 31. 12. 2022, 

• doba trvání řešení projektu maximálně 48 měsíců. 

 

Uchazečem o podporu mohou být podnikatelské subjekty všech velikostí, 

které na projektu spolupracují s alespoň jednou výzkumnou organizací. Dalšími 

účastníky mohou být podniky a výzkumné organizace. 

 

Finanční podpora je poskytována formou dotace, a to až do 80 % celkových 

uznaných nákladů. Míra podpory se však liší podle velikosti podniku, podle 

podílu výzkumu a vývoje v projektu a podle zapojení partnerů do projektu. 

Maximální výše dotace je 20 mil. Kč. Dotace je poskytována formou ex-ante. 

 

Do způsobilých nákladů lze zahrnout: 

• osobní náklady,  

• odpisy pořízeného dlouhodobého majetku,  

• náklady na nástroje,  

• přístroje a vybavení,  

• náklady na služby, 

• režijní náklady. 

 

Žádosti musí být předloženy jak v elektronické, tak v papírové formě. Termín 

podání je nejpozději do 31. 10. 2018 do 12 hodin u elektronického podání a do 

14 hodin u papírového podání. Zveřejnění výsledků lze očekávat do 12. Dubna 

2019.  

 

Přesné znění této výzvy naleznete na stránkách MPO. 

 

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/vyhlaseni-ctvrte-verejne-souteze-v-programu-trio--239644/
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TRIO vs. APLIKACE 
 

Po shrnutí obou těchto dvou programů zaměřených na podporu průmyslového 

výzkumu a experimentálního vývoje v podnikové sféře je zřejmé, že jsou si 

svým nastavením velmi podobné. Nyní ve stručnosti uvádíme společné znaky 

a základní rozdíly mezi těmito programy. 

• Oba programy podporují vlastní VaV u podnikatelských subjektů. 

• U TRIA je nutné prokázat soulad projektu s tzv. klíčovými technologiemi, 

u APLIKACÍ je oblast pro dopad projektu mnohem širší. 

• U TRIA musí žadatel řešit program v účinné spolupráci s alespoň jednou 

výzkumnou organizací, u APLIKACÍ může být projekt i bez účinné 

spolupráce. 

• Očekávané výstupy jsou u obou programů stejné - užitný či průmyslový 

vzor, prototyp či funkční vzorek, patent, software nebo poloprovoz či 

ověřená technologie. 

• Způsobilé náklady jsou téměř identické, program TRIO navíc podporuje 

i cestovné náklady. 

• Míra podpory je vyšší u TRIA (až 80 %) než u APLIKACÍ (až 70 %). 

Maximální výše dotace je vyšší u APLIKACÍ (až 40 mil. Kč) než u TRIA (až 

20 mil. Kč). 

• Podpora u TRIA se poskytuje v režimu tzv. ex-ante (tj. v případě 

schválení se dotace na danou etapu posílá předem), zatímco u 

APLIKACÍ v režimu tzv. ex-post (tj. proplacení dotace až po realizaci 

dílčí etapy projektu). Realizace projektu v rámci TRIA tedy neklade tak 

vysoké nároky na předfinancování. 

• Nejzazší termín pro ukončení projektu je v obou programech stejný, a to 

do 31. 12. 2022. 

• Místo realizace je možné na území České republiky, avšak u APLIKACÍ je 

vyjmuto území hlavního města Prahy, zatímco u TRIA je možné projekt 

realizovat i v Praze. 

• Současná výzva u TRIA běží do konce října, u APLIKACÍ pak do poloviny 

prosince tohoto roku. 

• Srovnatelná je podoba žádosti, hodnotící kritéria, typ výzvy (obě jsou 

kolové). 
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NEMOVITOSTI – příjem žádostí se 

blíží 
 

Jste podnikatelským subjektem a rozhodli jste se modernizovat Vaši 

podnikatelskou nemovitost? Plánujete rekonstruovat zastaralou infrastrukturu či 

přeměnit brownfield na moderní podnikatelský objekt? Pokud ano, je tu pro 

Vás program Nemovitosti, který byl vždy velmi žádaný. Jde o výzvu 

průběžnou, proto je důležité hlídat si termín zahájení příjmu žádostí třetí výzvy. 

 

Finanční podporu lze získat na rekonstrukci technicky (nikoliv výhradně 

dispozičně) nevyhovujícího objektu, která zahrnuje stavební úpravy včetně 

demolice původních staveb a výstavby novostaveb, technické  zařízení 

budov, vybudování  inženýrských sítí a komunikací, úpravu zpevněných ploch 

a pořízení HW a sítí. Součástí uznatelných nákladů může být i samotná  

projektová dokumentace, tendrová dokumentace, technický a autorský 

dozor apod. 

 

Základní podmínkou tohoto programu je realizace investice do objektu, která 

musí být vyšší, než je cena obvyklá tohoto objektu před rekonstrukcí 

stanovená ve znaleckém posudku. Podmínky programu rovněž umožňují 

rozšiřovat stávající objekty do jedno násobku původní velikosti.  

 

Dotace je poskytována ve výši 45 % ze způsobilých výdajů pro malý podnik 

a 35 % ze způsobilých výdajů pro střední podnik, a to minimálně ve výši 

1 milionu Kč a maximálně ve výši 30 milionů Kč. 

 

Program je určený speciálně pro malé a střední podniky z odvětví 

zpracovatelského průmyslu, které mají své místo realizace na území ČR, vyjma 

regionu NUTS II Praha.  

 

Žádosti o podporu je možné podávat od 22. 10. 2018. Očekává se velmi rychlé 

ukončení příjmu žádostí vzhledem k oblíbenosti programu a omezené alokaci. 

Příjem žádosti však bude probíhat minimálně do 5. 11. 2018 (dříve příjem nesmí 

být ukončen) a maximálně do 22. 5. 2019. Je ale možné, že hned první den se 

podají projekty v celé výši alokace, a proto projekty podané po tomto datu 

mají menší šanci na úspěch. 

 

Přesné znění této výzvy naleznete na stránkách API. 

https://www.agentura-api.org/programy-podpory/nemovitosti/nemovitosti-vyzva-iii/
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ELEKTRONIZACE VE VEŘEJNÝCH 

ZAKÁZKÁCH 
 

Zákon o zadávání veřejných zakázek rozšiřuje od 18. 10. 2018 okruh 

zadavatelů, kteří jsou povinni v zadávacím řízení komunikovat výhradně 

elektronickou formou. Zatímco doposud se tato povinnost vztahovala pouze 

na některé zadavatele (organizační složky státu, ČNB a centrální zadavatelé) 

nově již bude platit pro všechny zadavatele. 

 

Tato změna tak bude mít dopad i na firmy, které se účastní zadávacích řízení. 

Povinnost elektronické komunikace se totiž nevztahuje pouze na komunikaci 

jako takovou (např. dotazy k zadávací dokumentaci), ale i na samotné 

podání nabídky. Zadavatelé již nebudou oprávnění přijímat listinné nabídky, 

ale pouze nabídky doručené prostřednictvím elektronického nástroje.  

 

Co to znamená pro firmy, které se tendrů účastní? 

Elektronických nástrojů, které mohou zadavatelé využívat je celá řada. Aby se 

dodavatel mohl zadávacího řízení účastnit, je potřeba se v příslušném 

elektronickém nástroji registrovat a disponovat tzv. „elektronickým podpisem“. 

Žádné další speciální programové vybavení by nemělo být nutné. 

 

Zatímco podání nabídky bude možné výhradně přes elektronické nástroj, 

ostatní komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem může probíhat i jinou 

(ale stále elektronickou) formou, např. přes datovou schránku či emailem. 

 

Výjimky 

Kromě výjimek uvedených v zákoně o zadávání veřejných zakázek se povinná 

elektronická komunikace nevztahuje na veřejné zakázky malého rozsahu 

(u dodávek a služeb do 2 mil. Kč, u st. prací do 6 mil. Kč bez DPH). U nich 

mohou zadavatelé nadále akceptovat papírové obálky s nabídkami. Stejně 

tak výběrová řízení vyhlašovaná podle pravidel různých dotačních programů 

(tedy nikoliv v režimu zákona) zatím elektronickou formu povinně nevyžadují.: 

 

Podrobnější informace naleznete na Portálu o veřejných zakázkách 

a koncesích.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.efacz.com/ 

člen AMSP ČR 

http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Elektronicke-zadavani-verejnych-zakazek
http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Elektronicke-zadavani-verejnych-zakazek
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Seznam projektů financovaných 

z fondů vnější spolupráce EU 
 

 

 

 

PŘEDBĚŽNÁ OZNÁMENÍ: 

 

 

All countries -  Advisory Services in the Health Sector. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1537359029891&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139877  

 

Provision of technical assistance (TA) to DEVCO HQ and EU Delegations, possibly 

limited TA to partner authorities, in the implementation and communication of 

health aid. 

 

 

IPA 

 

Cyprus -  Improving the efficiency of the labour market measures. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1537359029891&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139878 

 

The purpose of this contract is to develop a labour market information system 

(through the automation of the current working processes in the employment 

services) in order to increase the efficiency of the labour market measures, and 

to procure the necessary equipment for the effective labour inspection 

activities. 

 

 

Cyprus –  Supply of Laboratory, Equipment and Instruments for Air and Fuel and 

Water Analysis. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1537359029891&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139880  

 

The purposes of this contract is to supply a laboratory housing container, 

laboratory equipment for air and fuel analysis and portable instruments for 

water sampling and analysis. 

Installation and commissioning (including testing and calibration) of the 

supplies and training of the operating staff/personnel are required. 

 

 

 

 

 

 

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=1537359029891&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139877
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1537359029891&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139877
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1537359029891&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139877
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1537359029891&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139878
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1537359029891&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139878
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1537359029891&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139878
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1537359029891&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139880
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1537359029891&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139880
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1537359029891&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139880
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Indicative number and titles of Lots: 

− LABORATORY EQUIPMENT CONTAINER 

− LABORATORY EQUIPMENT FOR AIR ANALYSIS 

− LABORATORY EQUIPMENT FOR FUEL ANALYSIS 

− PORTABLE INSTRUMENTS FOR WATER SAMPLING AND ANALYSIS 

− PORTABLE INSTRUMENTS FOR WATER FLOW MEASUREMENT 

 

 

FYROM -  Support for state reorganisation 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1537359029891&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139876 

 

The overall objective of the project is to streamline and optimise the overall 

institutional framework, eliminate overlapping competences, ensure effective 

lines of accountability, enhance public service delivery and strengthen ethics, 

integrity, and transparency of public administration. 

  

 

 FYROM –  'EU for YOU' project 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1537360846387&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=139871  

 

The purpose of the contract is to increase the level of information and public 

awareness about the European Union in the former Yugoslav Republic of 

Macedonia and about the accession process. This includes, but is not limited 

to: various information and communication activities with the aim of building 

public support for the accession process based on well-informed and realistic 

expectations e.g. running of the EU Information Centre, creation and 

implementation of strategies and information campaigns, press and media 

relations, events and visits management, social media, liaison and networking, 

production of publications and promotional materials, update of databases, 

research issues and other activities from the information and communication 

domain that are deemed necessary.        

 

 

 

OZNÁMENÍ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH: 

 

 

EDF 

 

 

Chad -  Maitrise d��uvre déléguée de la Composante Eau, Assainissement et 

Hygiène (CEAH) du Programme Sécurité alimentaire et nutritionnelle. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1537349032673&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139749  

 

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1537359029891&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139876
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1537359029891&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139876
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1537359029891&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139876
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1537360846387&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=139871
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1537360846387&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=139871
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1537360846387&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=139871
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1537349032673&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139749
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1537349032673&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139749
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1537349032673&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139749


 

 

11 

 

 

La composante Eau assainissement et Hygiène (CEAH) du pprojet Sécurité 

Alimentaire et Nutrition (SAN, prévoit la réalisation dans 5 régions du pays 

d'environ 40 châteaux d'eau, de 700 forages villages équipés de pompes à 

motricité humaine et de 200 ouvrages d'assainissement.  

Le consultant qui sera recruté à l'issu du présent avis de marché assurera le 

rôle de la maitrise d'œuvre déléguée et sera chargée des réalisations de: 

- études économiques, sociales et d’impact environnemental; 

- études d’avant-projet détaillée pour les travaux des Adductions d’Eau Potable 

(AEP) et des Unités des productions Hydrauliques (UPH) et élaboration des 

dossiers d’appel d’offres (DAO),  

- Finalisation et/ou validation des DAO pour les travaux de forages, des pompes 

à motricité humaine 

- mise en place des dispositifs d'exploitation des points d'eau potable dans 

la zone d’intervention suivi et le contrôle des travaux. 

 

 

 

Togo - Travaux de réhabilitation du barrage de Dalwak et de construction 

d'ouvrages de franchissement. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1537358683188&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=139873  

 

Les travaux faisant l’objet du présent marché sont constitués de: 

• La réhabilitation de la digue et de l’accès Est à la digue du barrage de   

   Dapaong  

• L’aménagement d’ouvrages de franchissement de la conduite  

   d’adduction existante 

 

 

Togo –  Travaux de réalisation d'infrastructures de production et d'adduction 

d'eau potable à Atakpamé. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1537358683188&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=139881  

 

Les travaux faisant l’objet du présent marché sont constitués de: 

 

• La réhabilitation de la piste d’accès à la station de traitement d’Irobo 

• La réhabilitation de la prise d’eau d’Irobo 

• La fourniture et pose de conduite d’eau brute Irobo 

• La fourniture et pose de conduite d’adduction Irobo - Atakpamè 

• La construction de la station de traitement d’Irobo, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1537358683188&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=139873
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1537358683188&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=139873
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1537358683188&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=139873
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1537358683188&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=139881
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1537358683188&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=139881
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1537358683188&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=139881
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IPA 

 

 

Kosovo – EU Integration Support Facility. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1537349032673&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139584  

 

The overall objective of this contract will be to support and strengthen 

operational framework and the institutional capacity of the administration 

towards the EU pre-accession processes. 

This project will continue supporting the Ministry of European Integration 

focusing on three main components which are planning and programming of 

IPA, monitoring the implementation of IPA assistance and donor coordination.  

 

The purpose of this contract is to support the programming process, the inter-

institutional coordination throughout the institutions and monitoring of pre-

accession assistance with the aim to increase the impact of financial 

assistance and to improve the country’s absorption capacities of EU funds. 

Therefore, the project will need to work closely with Ministry of European 

Integration, more specifically the Department of Development Assistance, and 

line ministries by supporting them with technical expertise, providing advice in 

the areas of programming, implementation and  monitoring of EU assistance 

as well as ensuring that the donor coordination mechanisms function 

according to their mandate.  

 

 

Kosovo - Sport Supplies to Schools throughout Kosovo. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1537349032673&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139889 

 

The subject of the contract shall be the supply and delivery of sport supplies in 

107 schools in Kosovo. Details of the equipment are mentioned in the 

published technical specifications.  

The list of beneficiary schools throughout Kosovo where the supplies will be 

delivered will be provided within 7 working days of the signing of the Contract. 

 

 

Serbia –  Reconstruction of the Reception Centre for the Asylum Seekers. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1537349032673&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139896  

 

Reconstruction and rehabilitation of accommodation buildings, kinder garden, 

kitchen and dining room, heating substations and other ancillary facilities to 

expand capacities in the reception centre for asylum seekers in Obrenovac, 

Republic of Serbia. The approximate gross area of all buildings is 6000 m2. 

Works further include the reconstruction of the electrical supply, the sewage 

system and landscaping. The total area of the location is approximately 11 ha.  

 

 

 

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1537349032673&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139584
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1537349032673&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139584
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1537349032673&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139584
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1537349032673&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139889
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1537349032673&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139889
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1537349032673&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139889
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1537349032673&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139896
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1537349032673&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139896
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1537349032673&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139896
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Serbia -  Support to Science and Technology Park Belgrade for Services to 

Innovative Companies 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1537349032673&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139213  

 

The aim of the project is to support the Science Technology Park Belgrade 

(STP) in further capacity building and in providing improved functions/services 

to innovative and technology based companies. The project objectives will be 

implemented through the following activities. 

 

 Activity 1: Providing the STP´s tenants and client companies with 

adequate services in order to increase competitiveness of the Serbian 

innovation and technology development sector; 

 Activity 2: Increasing the flow of innovations and research 

achievements into SMEs through improved cooperation of R&D and private 

sector; 

 Activity 3: Developing and promoting R&D and private sector; 

 Activity 4: Improving the framework conditions and capacities of high-

tech and innovative companies (the STP´s client companies) for complying 

with the EU harmonized legislation. 

 

Indicatively, in the course of the project the following results on output level 

should be achieved: 

 - Upgraded and improved services of the STP and increased 

competitiveness of innovation and technology development sector in Serbia; 

 - Improved flow of innovations and research achievements into SMEs; 

 - Concepts of R&D and STP promoted among relevant stakeholders; 

 - Improved compliance of innovative and technology based 

companies with the EU harmonized legislation. 

 

 

 

 

 

Turkey -  Construction Works for Refurbishment and Maintenance of Removal 

Centres. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1537359029891&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139903 

 

 

The overall objective of this project is to advance implementation of the visa 

liberalisation roadmap by improving Turkey’s legal and administrative 

framework in Home Affairs in line with the EU acquis and EU standards. Within 

the scope of this contract, 5 removal centres (in Adana, Aydın, Edirne, Van 

and Hatay) will be renovated to comply with EU and international standards. 

The renovation works are planned to include but not be limited to the 

construction, renovation, electrical and mechanical works of existing centres. 

 

The contract will be implemented as per FIDIC Conditions of Contract for 

Construction (Red FIDIC Book, First Edition, 1999). All works will be supervised 

throughout the contract period by a dedicated Supervision Company. The 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1537349032673&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139213
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1537349032673&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139213
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1537349032673&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139213
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1537359029891&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139903
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1537359029891&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139903
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1537359029891&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139903
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signature of this contract is subject to successful completion of the related 

supervision tender. In case of cancellation, termination, delay or suspension of 

the related supervision tender procedure(s) or the contract, the Contracting 

Authority has the right to cancel the procedure entirely or terminate the 

contract. 

 

 

Ministerstvo 

zahraničních 

věcí 
www.mzv.cz 

http://www.mzv.cz/

