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Zvýhodněný úvěr v programu 

Expanze 
 

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

banka (ČMZRB) zveřejnily v červnu výzvu programu Expanze. Malí a střední 

podnikatelé již úspěšně žádají o bezúročné úvěry a finanční příspěvky na 

úhradu úroků u ČMZRB. 

 

Cílem programu Expanze je usnadnit malým a středním podnikatelům přístup  

k bankovním úvěrům na realizaci jejich podnikatelských záměrů pro zahájení  

a další rozvoj jejich společností a zvyšování podnikatelské aktivity na území celé 

České republiky s výjimkou hlavního města Prahy. 

 

Program Expanze byl připraven ve spolupráci MPO s ČMZRB v rámci OP PIK  

a jedná se tak vůbec o první program podpory v aktuálním programovacím 

období, který je realizován výhradně skrze finanční nástroje. Konkrétně se 

jedná o bezúročné úvěry, na projekty malých a středních podnikatelů až do 

výše 45 % způsobilých výdajů, to ve výsledku představuje úvěry v rozmezí 2 – 45 

milionů korun. Úvěry mají až 7letou splatnost s možností odkladu splátek jistiny 

až na 3,5 roku. 

 

Podpora je určena malým a středním podnikatelům, jejichž oblast podnikání je 

např. zpracovatelský průmysl, stavebnictví, maloobchod a velkoobchod, 

opravy a údržba motorových vozidel, vodohospodářství a zpracování 

odpadů, výzkumu a vývoje, informační a komunikační činnosti, profesní, 

vědecké a technické činnosti, administrativní podpůrné činnosti a ostatní 

činnosti (tj. např. opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu). 

 

Další informace k programu Expanze lze získat na webu ČMZRB zde. 

 

 

http://www.cmzrb.cz/produkty-a-sluzby/zvyhodneny-uver-v-programu-expanze
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Bude vyhlášena 3. výzva 

v programu Úspory energie 
 

V listopadu budou podle řídícího orgánu vyhlášeny podmínky III. výzvy 

programu podpory Úspory energie. Výzva III tohoto programu bude obsahovat 

stejné, případně pro žadatele příznivější parametry a bude také obsahovat 

navýšení podílu na alokaci pro velké podniky z 20 na 60 %. Příjem Žádostí do 

této Výzvy, v případě, že budou kritéria Výzvy schválena monitorovacím 

výborem, bude zahájen do konce listopadu 2017. 

 

Cílem programu a Výzvy je podpora snížení energetické náročnosti 

podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající  

k úspoře konečné spotřeby energie. Podporovanými aktivitami programu jsou:  

• Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla  

v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za 

účelem zvýšení účinnosti, 

• zavádění a modernizace systémů měření a regulace např. opatření 

hardware a sítě včetně příslušného softwaru související se zavedením 

systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001, 

• modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro 

vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti, 

• modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů  

• realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov  

v podnikatelském sektoru  

• využití odpadní energie ve výrobních procesech 

• snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti 

výrobních a technologických procesů, mimo opatření na zdrojích na 

výrobu energie pro distribuci, nikoliv vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení 

její účinnosti, 

• instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku 

• instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, 

nebo chladu pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní 

podmínky 

 

Dotace se v rámci programu Úspory energie pohybuje od minimálně 500 tis. 

Kč do maximálně 250 mil. Kč. Maximální výše dotace na energetický posudek 

činí 350 tis. Kč. Míra podpory se pohybuje od 30 % ze způsobilých výdajů (ZV) 

pro velké podniky až po 50 % ze ZV pro malé podniky. 

 

Další informace k nové výzvě budou k dispozici na stránkách Agentury pro 

podnikání a inovace zde. 

https://agentura-api.org/programy-podpory/uspory-energie/
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Schválen rozpočet 2,17 miliard na 

rozvoj bydlení v roce 2018 
 

Vláda ČR v září odsouhlasila návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení 

(SFRB) na rok 2018, který předložila ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. 

Celkově bude v příštím roce skrze SFRB vyčerpáno více než 2,17 mld. korun. 

 

Celkové výdaje Státního fondu rozvoje bydlení by se měly v roce 2018 

přehoupnout přes 2,17 mld. korun. Kromě návratných podpor, mezi něž patří 

například zvýhodněné úvěry, bude zahrnuta i výplata dotací z minulých let  

a náklady na správu a zajišťování podpor. 

 

„V současné době intenzivně pracujeme na zásadní proměně Státního fondu 

rozvoje bydlení. Je potřeba, aby jeho služby mohli využívat nejen občané, ale 

také starostky a starostové pro financování projektů ve svých obcích.“ říká 

ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. 

 

Státní fond rozvoje bydlení podporuje výstavbu nájemních bytů realizovanou 

obcemi i soukromými investory. Dále jsou podporovány komplexní opravy  

a modernizace bytových domů s důrazem na snižování jejich energetické 

náročnosti. Podporu mladým lidem poskytuje na modernizaci nebo pořízení 

vlastního bydlení. Svojí činností přispívá k plnění cílů veřejné politiky v oblasti 

bydlení a rozvoje obcí, měst a regionů. Podmínky poskytování podpor se řídí 

příslušnými nařízeními vlády. 

 

Více informací bude zveřejněno na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj 

zde. 

https://www.mmr.cz/cs/Uvodni-strana
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Podpora na technologie  

průmyslu 4.0 
 

Česko plánuje do konce roku spustit nové dotace pro investice do Průmyslu 

4.0, zatím ve výši 600 milionů korun. Podobné programy jsou i v řadě 

evropských či asijských zemí a podporu lze získat na nové stroje i na mzdy 

specialistů. 

 

Jednotlivé vlády vyspělých zemí se obávají, že moderní technologie zcela 

změní podobu současného průmyslu a státy, které nebudou v oblasti inovací 

schopny držet krok, přijdou o svou konkurenceschopnost. Snaží se proto 

zavádět stále více programů, jež se zaměřují na podporu Průmyslu 4.0. S touto 

vizí souhlasí i české ministerstvo průmyslu a obchodu. 

 

"Průmysl 4.0 je trend, kterému se jako exportní průmyslová ekonomika 

nemůžeme a ani nechceme vyhnout," říká náměstek ministra průmyslu  

a obchodu Eduard Muřický. Podle něj ale širšímu využívání nových technologií 

brání mimo jiné finanční překážky. Průmyslovým společnostem touto cestou 

stát přispěje na jejich investice. 

 

Příslušné výzvy by měly zvýhodňovat žadatele, kteří chtějí zavádět nebo již 

využívají moderní technologie. Tedy například kyberneticko-fyzické systémy, 

umělou inteligenci, rozšířenou realitu, cloudové systémy, práci s velkými daty 

nebo aditivní výrobu (3D tisk). Přednost by pak měly dostat i ty firmy, které řeší 

možné důsledky spojené s využíváním těchto technologií − mění strukturu 

potřebných kvalifikací a pracovních pozic nebo obchodních, manažerských  

i distribučních modelů. K tomu je však podle Bohuslava Čížka, ředitele Sekce 

hospodářské politiky Svazu průmyslu, zapotřebí, aby byli daní hodnotitelé 

těchto projektů dostatečně proškoleni a aby jednotlivým případům rozuměli. 

 

 

Detailnější informace o podpoře průmyslu 4.0 lze nalézt na webu MPO. 

https://www.mpo.cz/
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Technologie – výzva VI  

(pro začínající podnikatele) 
 

Připravuje se v pořadí již VI. Výzva programu Technologie pro začínající 

podnikatele (s historií max. 3 let). Výzva by měla být vyhlášena během října  

a bude zaměřena podobně jako předchozí výzva na pořizování nových strojů, 

technologických zařízení a vybavení. Předpokládaná alokace této výzvy je  

50 mil. Kč a výzva je plánována jako průběžná. 

 

Podmínky VI. výzvy by měly být podobné jako v předchozí výzvě. Žádat budou 

moct fyzické osoby podnikající a právnické osoby, které splňují definici malého 

podniku. Míra podpory je maximálně 45 % způsobilých výdajů v minimální výši 

100 tis. Kč a maximální výši 225 tis. Kč. Podporu lze získat na podnikatelské 

záměry nových začínajících malých podniků s podnikatelskou historií  

max. 3 roky, a to na pořízení nových strojů, technologických zařízení  

a vybavení. Konkrétně je možno podpořit pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku, dlouhodobého nehmotného majetku s vazbou na stroje pořízené 

v rámci projektu a drobného hmotného a nehmotného majetku. Dále je nutné 

projekt realizovat na území ČR mimo hl. města Prahy a každý žadatel je 

oprávněn podat pouze jeden projekt. 

 

Další informace bude možné dohledat na stránkách API po zveřejnění výzvy 

zde. 

https://agentura-api.org/programy-podpory/technologie/
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Podpora cestovního ruchu 

v regionech – II. výzva 
 

Během října bude vyhlášena v tomto roce již 2. výzva v programu Podpora 

cestovního ruchu v regionech. Mezi cíle výzvy patří zvýšení povědomí  

o nabídce cestovního ruchu v destinacích ČR mezi domácími a zahraničními 

návštěvníky a zkvalitnění a rozšíření produktové nabídky krajských  

a oblastních destinací cestovního ruchu. 

 

V rámci druhé výzvy bude podpořena rekonstrukce/vybudování odpočívadel 

či center služeb pro turisty, výstavba či rekonstrukce hygienického zařízení, 

rozvoj navigačních a informačních systémů, úprava lyžařských běžkařských 

tras, ekologicky šetrná doprava návštěvníků, vodácká turistika, vybavení pro 

kotvení lodí, budování/modernizace expozic (včetně interaktivních) celoročně 

přístupných různým specifickým cílovým skupinám návštěvníků, budování 

doprovodné infrastruktury  -  vyhlídková místa, rozhledny, odpočivadla, sociální 

zázemí, cykloservis, stojany na kola, místa pro odpočinek turistů a budování či 

modernizace sportovně - rekreační infrastruktury v kempech, tábořištích. 

 

Výše dotace tvoří max. 50 % způsobilých výdajů, min. a max. rozsah dotace je 

250 tis. – 5 mil. Kč. Realizace projektu nesmí probíhat na území hl. m. Prahy, 

doprovodná infrastruktura musí být v bezprostřední blízkosti tras a atraktivit 

cestovního ruchu. Doba realizace projektu nesmí překročit 2 roky s tím, že 

projekt musí být nejpozději dokončen do 31. 12. 2019. 

 

Více informací bude zveřejněno po vyhlášení výzvy na stránkách MMR.

https://www.mmr.cz/cs/Uvodni-strana
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Vyhlášení výzvy programu 

Obnovitelné zdroje energie III 

 
 

Dne 22. 9. 2017 došlo k vyhlášení 3. výzvy programu obnovitelné zdroje 

energie. Žádosti je možné podávat až do 28. 2. 2017 a žádat mohou všechny 

malé, střední i velké podniky, kteří se hodlají soustředit/již soustředí na oblast 

výroby energie z OZE. 

 

Cílem programu Obnovitelné zdroje energie je podpořit výrobu a distribuci 

energie pocházející z obnovitelných zdrojů. Podporovány budou zařízení  

s největší efektivitou a bez negativního vlivu na elektrizační soustavu. Mezi 

podporované aktivity patří: 

 

• 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 a vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně 

 

• výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla z biomasy a vyvedení tepla do 

výměníkové stanice včetně 

 

• výstavba a rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren 

(do 10 MWe instalovaného výkonu) 

 

Na projekt lze získat dotaci v rozpětí od 250 tis. Kč do 100 mil. Kč. Jednotlivé 

podporované oblasti mají svou limitní alokaci:  

 

• v oblasti vyvedení tepla, bioplynu ze stávajících bioplynových stanic, 

limitně do výše 140 mil. Kč 

• oblast KVET z biomasy, limitně do výše 50 mil. Kč 

• oblast výtopen z biomasy, limitně do výše 50 mil. Kč 

• oblast MVE, limitně do výše 40 mil. Kč 
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Míra dotace se pohybuje v rozmezí od 80 % do 40 % způsobilých výdajů na 

základě velikosti podniku a dané oblasti podpory. 

 

Dále musí být projekty realizovány na území ČR mimo hlavního města Prahy, 

podpořen nebude projekt rekonstrukce/modernizace, která se týká spalování 

paliv v zařízeních s celkovým jmenovitým příkonem vyšším, než 20 MW 

vyrobená energie bude určena pro distribuci a/nebo vlastní spotřebu  

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

maximálně 4 žádosti o podporu. 

 

Detailní informace jsou uvedeny na stránkách API zde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      http://www.granty-dotace.cz   

              člen AMSP ČR 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.agentura-api.org/programy-podpory/obnovitelne-zdroje-energie/obnovitelne-zdroje-energie-vyzva-iii/
http://www.granty-dotace.cz/
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OP Zaměstnanost 2014 - 2020 
 

Zhruba 70 miliard korun bude rozděleno v rámci Programu Zaměstnanost, 

přičemž příjem žádostí pro podnikatelské subjekty na podporu vzdělávání 

zaměstnanců se očekává na začátku roku 2016. Operační program vymezuje 

čtyři základní prioritní osy. 

  

Prioritní osa 1: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly  

Prioritní osa 2: Sociální začleňování a boj s chudobou  

Prioritní osa 3: Sociální inovace a mezinárodní spolupráce  

Prioritní osa 4: Efektivní veřejná správa  

 

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

jejímž cílem je pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat 

se změnám. 

 

Harmonogram výzev, avíza 

Harmonogram výzev najdete na https://www.esfcr.cz/harmonogram-vyzev-

opz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.esfcr.cz/harmonogram-vyzev-opz
https://www.esfcr.cz/harmonogram-vyzev-opz
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Podpora vybudování a provozu dětských skupin 

pro podniky a veřejnost mimo hl.m. Prahu  

– výzva č. 73 OPZ  

Podpora vybudování a provozu dětských skupin 

pro podniky a veřejnost v  hl.m. Praha  

– výzva č. 74 OPZ  

 

Výzva podporuje: 

 

a) provoz dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby 

péče o děti v dětské skupině za účelem zapojen í rodičů do pracovního 

procesu, 

 

b) vybudování/transformaci a provoz dětských skupin dle zákona č. 247/2014 

Sb., o poskytování služby péče o děti v dětské skupině za účelem zapojení 

rodičů do pracovního procesu. 

 

Služba péče o dítě v dětské skupině je poskytována mimo domácnost dítěte v 

kolektivu dětí a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj 

schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte. 

 

Kdo může žádat o dotaci 

 Školy a školská zařízení  

 Vysoké školy 

 Kraje a organizace zřizované kraji   

 Obce a organizace zřizované obcemi 

 Státní podnik  

 Nestátní neziskové organizace  

 Profesní a podnikatelská sdružení 

 Poradenské a vzdělávací instituce 

 Obchodní korporace, OSVČ  

 Obchodní korporace, OSVČ  

 aj.  

 

Cílová skupina 

 Rodiče s dětmi mladšími 15 let, včetně osob, které mají děti mladší 15 let 

svěřeny ve své péči (např. pěstouni). 
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Místo realizace 

 pro výzvu č. 73 OPZ - ČR bez hl. m. Prahy    

 pro výzvu č. 74 OPZ - hl. m. Praha  

  

Výše celkových způsobilých výdajů  

 minimální výše: 942 000 Kč 

 maximální výše: 5 448 606 mil Kč  

 

Podporované aktivity 

 A: Provoz dětských skupin dle zákona č. 247/20014 Sb., o poskytování služby 

péče o děti v dětské skupině za účelem zapojení rodičů do pracovního 

procesu 

 B: Vybudování/transformace a provoz dětských skupin dle zákona č. 

247/2014 Sb., o poskytování služby péče o děti v dětské skupině za účelem 

zapojení rodičů do pracovního procesu 

Žádost lze podat pouze na jednu z výše uvedených variant podporovaných 

aktivit (A nebo B) v rámci dílčích alokací této výzvy. 

 

Žádost lze podat i před okamžikem zaevidování zařízení jakožto dětské skupiny. 

Dětská skupina musí být zaevidována nejpozději v den zahájení podpory 

provozu dětské skupiny. 
  

Zařízení provozované na základě živnostenského oprávnění se může 

transformovat na subjekt, který je oprávněn provozovat dětskou skupinu ze 

zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o děti v dětské skupině  

a podat žádost o podporu. 

 

V rámci výzvy lze tedy vybudovat a provozovat službu péče o dítě v režimu: 

-   Dětská skupina pro veřejnost 

-   Podniková dětská skupina 
  

Míra a výše podpory 

 Dle druhu žadatele 0 - 15%  

 

Kdy mohu podávat žádost 

 datum zahájení přijmu žádostí o podporu:   02.11.2017 

 datum ukončení přijmu žádostí o podporu:  01.02.2018  

 

 

 

 

       www.centrumandragogiky.cz 

         člen AMSP ČR 

http://www.centrumandragogiky.cz/
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Seznam projektů financovaných 

z fondů vnější spolupráce EU 
 

 
PŘEDBĚŽNÁ OZNÁMENÍ: 

 

IPA 

 

 

Cyprus –  Technical Assistance and Supervision of the new northern Nicosia 

trunk sewer. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1505728834230&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139220 

 

The purpose of this contract is a) to provide technical assistance services and 

b) to supervise the implementation of the new northern Nicosia trunk sewer 

(NNTS) works contract in the northern part of Cyprus which shall be 

implemented under the model “Conditions of Contract for Construction for 

Building and Engineering Works Designed by the Employer – FIDIC 1999”.  

In particular, the contractor shall provide the functions of the FIDIC Engineer. 

  

 

FYROM -  Supervision of the implementation of the works contracts for 

Rehabilitation and Extension of Sewerage Network in the Municipality of 

Kichevo. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1505728481252&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139224 

 

The purpose of this contract is to assist in works contracts management and 

successful implementation of the investment measures through the supervision 

of the implementation of the works contracts for rehabilitation and extension 

of sewerage network in the municipality of Kichevo which will be implemented 

according to the FIDIC conditions of contract. 

The works contract to be supervised will includes replacement and 

reconstruction of old pipes with approximate length of 8.24 km; construction of 

a sewers (secondary networks) with approximate length of 69 km; construction 

of trunk sewers with approximate length of 27 km; construction of 7 pumping 

stations; and construction of manholes and house connections for 

approximately 4,630 additionally households following PRAG and FIDIC red 

book contract conditions. 

 

FYROM -  Rehabilitation and Extension of Sewerage Network in the Municipality 

of Kichevo. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1505728534051&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139225  

 

The contract shall cover works on replacement and reconstruction of old pipes 

with approximate length of 8.24 km; construction of a sewers (secondary 

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=1505728834230&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139220
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1505728834230&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139220
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1505728834230&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139220
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1505728481252&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139224
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1505728481252&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139224
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1505728481252&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139224
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1505728534051&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139225
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1505728534051&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139225
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1505728534051&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139225
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networks) with approximate length of 69 km; construction of trunk sewers with 

approximate length of 27 km; construction of 7 pumping stations; and 

construction of manholes and house connections for approximately 4,630 

additionally households following PRAG and FIDIC red book contract 

conditions. 

 

FYROM –  Preparation of Long-term Strategy and Law on Climate Action. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1505728696383&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139221 

The purpose of this contract is to develop the Long-term Strategy and the Law 

on Climate Action in order to establish a strong and sustainable framework for 

coordinated climate action, considering the current situation and conditions in 

the country, while allowing future strengthening in line with EU accession and 

the country’s interests. 

 

Serbia –  Support to Science and Technology Park Belgrade for Services to 

Innovative Companies. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1505728914819&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139213  

The project will provide support to high-tech and innovative companies in 

Serbia by improving the services and functions of the Science and Technology 

Park Belgrade. The aim is to modernise the organisation of research, 

development and innovation and to stimulate cooperation between industry 

and academia as well as to increase the level of investment in research.  

 

Turkey –  Supply of Equipment for Strengthening the Data Collection Capacity 

of Turkish National Monitoring Centre for Drugs and Drugs Addiction (TUBIM). 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1505728385804&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139226 

The contract aims to improve technical capacity of TUBIM for data collection 

by means of supply, delivery, installation, commissioning, testing, inspection, 

training and warranty services of required hardware and software. In this 

regard, the contract scope covers development of web based on line TUBIM 

Data Processing System (TDPS) to be the main base of Fight Against Drugs 

Decision Support System (DSS). The TDPS will include main functions and 

facilities regarding data collection and reporting requirements of TUBIM and 

will have intranet and extranet portals for different type of users to provide 

interpreted and consolidated data to monitor and evaluate Fight Against Drug 

operations’ impacts and contributions to the objectives and priorities of TUBIM. 

The system will be accessible to all actors via Internet in secure way by user 

friendly interfaces. 

 

ENI 

 

Moldova -  Communication and visibility of EU assistance under the Annual 

Action Programme 2016. 

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1505728696383&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139221
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1505728696383&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139221
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1505728696383&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139221
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1505728914819&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139213
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1505728914819&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139213
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1505728914819&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139213
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1505728385804&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139226
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1505728385804&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139226
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1505728385804&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139226
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https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-

services/index.cfm?ADSSChck=1505728768871&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139222 

 

The Contractor shall implement a communication strategy on visibility of the EU 

actions in the Republic of Moldova funded under the "Development of Rural 

Areas" Annual Action Programme (AAP) 2016.  

The main objective of the contract will be the implementation of a horizontal 

approach towards strategic communication on EU support provided to the 

country, through identification of key synergies among the sectors receiving 

assistance from the EU under the "Development of Rural Areas" AAP 2016 

(mainly rural development and SMEs support).  

The scope of the contract is communication on EU support in a targeted 

manner, focusing on tangible results for the citizens. In light of achieving this 

goal, the Contractor shall cooperate with individual project teams of relevant 

EU funded projects, as well as coordinate their strategic communication 

actions.  

 

DCI 

EIDHR 

 

All countries -  Support for the implementation of a Rights Based Approach, 

encompassing all rights, to EU development cooperation. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1505728022746&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=138995 

 

Provision of services for three pillars of activities: 

(i) Set up a Support Desk to assist DG DEVCO in successfully implementing  

a. the RBA with a view to further refining RBA methodology and deepening 

the link with mainstreaming requirements  

b. the Gender Action Plan II and the Gender Equality (GE) mainstreaming's 

obligations resulting from it    

(ii) To manage a platform on RBA and GE with EU Member States, and develop 

a common repository of RBA and GE materials  

(iii)To provide trainings on the implementation of the RBA and GE to DG 

International Cooperation and Development staff. 

  

EDF 

 

Madagascar –  Fourniture, livraison, installation et mise en service de la turbine-

générateur et équipements de production du projet hydroélectrique 

d’Ambatosia/Bealanana 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1505728964922&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139216 

 

Il s’agit d’assurer la conception, la fabrication, la livraison sur place, le 

montage, les essais et la mise en service de la première turbine-générateur 

(500 kW) et équipements de production du projet hydroélectrique 

d’Ambatosia. Il est attendu de la part du fournisseur qu’il fasse bénéficier au 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1505728768871&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139222
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1505728768871&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139222
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1505728768871&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139222
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1505728022746&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=138995
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1505728022746&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=138995
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1505728022746&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=138995
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1505728964922&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139216
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1505728964922&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139216
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1505728964922&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139216
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projet l’acquisition de l’équipement de production (groupe turbine-

générateur, connexes et services auxiliaires) le plus rentable et avec le meilleur 

rapport qualité/prix.  

 

OZNÁMENÍ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH: 

 

 

EIDHR 

 

All countries -  Support for the implementation of a Rights Based Approach, 

encompassing all rights, to EU development cooperation. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1505728022746&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=138995 

 

Provision of services for three pillars of activities: 

(i) Set up a Support Desk to assist DG DEVCO in successfully implementing  

a. the RBA with a view to further refining RBA methodology and deepening 

the link with mainstreaming requirements  

b. the Gender Action Plan II and the Gender Equality (GE) mainstreaming's 

obligations resulting from it    

(ii) To manage a platform on RBA and GE with EU Member States, and develop       

a common repository of RBA and GE materials  

(iii)To provide trainings on the implementation of the RBA and GE to DG 

International Cooperation and Development staff. 

 

IPA 

 

 

Albania –  Supply and installation of equipment for roadside technical checks 

spots. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1505727632174&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=138716  

 

The specific objective is supply, delivery, unloading and/or installation of 

equipment for roadside technical checks including staff training and technical 

information for maintenance, all these in conformity with the relevant EU 

directives and specified in Technical Specifications. 

The equipment for RSI (Roadside Inspection) have to be able to work 

independently, without any infrastructural requirements. It should be easy to 

use and safe. The equipment have to be easily movable, easy to load/unload 

from/to standard single truck by use of standard crane or forklift. 

As a result of the number of registered commercial vehicles, road and traffic 

conditions and weather conditions, to effectively implement the RSI system in 

Albania, 2 (two) sets of mobile units – containers for commercial vehicles RSI 

will be purchased. 

 

 

 

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1505728022746&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=138995
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1505728022746&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=138995
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1505728022746&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=138995
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1505727632174&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=138716
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1505727632174&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=138716
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1505727632174&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=138716
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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=1505727726329&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=138757 

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

integration with the existing system (if applicable), testing, training (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  upgrading the ICT equipment  of  the justice and home affairs 

sector institutions, also for establishment of national interoperability platform 

system for data exchange and cooperation between the respective  

institutions (Ministry of Interior, Ministry of Justice, Financial Police Office, 

Financial Intelligence Office, State Commission for prevention of the 

Corruption, Public Prosecutor’s Office, Agency for management of 

confiscated property and Customs Administration)   and furthermore for 

strengthening of the capacities of the Ministry of Interior Forensic Department 

for improved forensic analysis and expertise  in the fight against organised 

crime.   

 

Turkey -  Technical Assistance for Supporting Public Institutions for Tendering 

Preparations (STEP). 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1505727850964&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139154 

The aim of the contract is to strengthen technical and administrative capacity 

of the Turkish administration in relation to the European integration process and 

enhance effective and efficient management and absorption of EU pre-

accession funds, with the specific emphasis on development and preparation 

of tender and technical documentation for the actions identified in the 

procurement plans prepared under IPA-II Annual Action Programmes. 

In this context, the Contractor shall support the IPA structures in Turkey in the 

preparation of the technical documentation (e.g. Pre/Feasibility Study Report, 

Need Analysis Report, Stakeholder's Analysis Report, Architectural Designs, 

Enterprise Designs, etc.) and tender/grant/twinning documentation (e.g. Terms 

of Reference, Technical Specifications, Guideline for Grant Applicants, 

Twinning Fiche, etc.) for service, supply, works, grant and twinning projects in 

line with PRAG, FIDIC and Twinning Manual especially for the priority sectors: 

home affairs, fundamental rights, judiciary, civil society, agriculture and energy 

and others identified in the Country strategy paper. The Contractor will also 

deliver customised trainings based on the actual need analysis, develop a 

manual of procedures and establish an information system to ensure an 

effective document management/archiving mechanism during the contract 

implementation. 

 

EDF 

 

Sao Tome and Principe -  Appui à la maîtrise d'œuvre et à la coordination des 

activités São Tomé-et-Principe. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1505727384308&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=138561 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1505727726329&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=138757
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1505727726329&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=138757
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1505727726329&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=138757
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1505727850964&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139154
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1505727850964&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139154
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1505727850964&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139154
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1505727384308&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=138561
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1505727384308&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=138561
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1505727384308&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=138561
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Positionné auprès de la Direction des études et de la planification du ministère 

de l'Agriculture et du. 

Développement rurale, l'assistance technique aura pour tâches prioritaires de 

conseiller le Ministère dans l'opérationnalisation de sa stratégie 

d'aménagement des territoires agricoles et de développement des filières 

d'exportation. Elle viendra renforcer les institutions étatiques en charge. 

 

L’assistance technique viendra également en appui au régisseur et au 

comptable du devis programme renforcement des institutions étatiques 

chargées du développement des filières d'exportation agricole, pour la 

rédaction du document contractuel, puis pour le suivi de la mise en oeuvre 

des activités, qui viseront la mise à niveau d'outils d'aide à la décision et le 

développement des capacités du Ministère en matière d'orientation des 

investissements. L'assistance technique facilitera les passerelles et synergies 

entre administrations concernées. L’assistance technique assurera un appui au 

secrétariat du Comité de Pilotage du programme. 

 

 

Partnership Instrument 

 

 

All countries - Environmental Diplomacy in G7/G20 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1505727458884&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139124  

 

The operator will contribute to advance EU agenda, raise awareness on EU 

positions and fields of excellence in the G7 and G20 discussions related to the 

environment (such as those on resource efficiency, marine litter, and green 

finance) and will contribute to strengthening the EU's voice and position in 

these multilateral fora as key interlocutor on environmental matters at global 

level. 

 

The operator will analyse, produce and communicate studies on policy, 

legislation, funding and business opportunities in non-EU G7/G20 countries in 

relevant fields, including on resource efficiency, marine litter and green 

finance, as well as in related areas, such as green economy, sustainable 

consumption and production, circular economy and waste management. 

 

The operator will provide the logistical arrangements for events (i.e. workshops 

and study visits) in the relevant topics listed above according to the evolving 

agendas of the G7/G20.  

 

 

 

     Ministerstvo zahraničních věcí 
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