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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 

 

 

Míra dotace se pohybuje v rozmezí od 80 % do 40 % způsobilých výdajů na 

základě velikosti podniku a dané oblasti podpory. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.agentura-api.org/programy-podpory/obnovitelne-zdroje-energie/obnovitelne-zdroje-energie-vyzva-iii/
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ČMZRB rozšiřuje záruky i pro 

podnikatele mimo Prahu 
 

Došlo k domluvě mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO)  

a Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB) ohledně rozšíření 

programu Záruka 2015 – 2023. Nyní platí pro malé podnikatele ze 

zpracovatelského průmyslu, IT, výzkumu, vývoje a dalších služeb, stejné 

podmínky jako pro ty z hlavního města Prahy. Od 1. listopadu se ČMZRB rovněž 

zaručí i za investiční úvěry středních podniků. Tyto skutečnosti by měly 

zapříčinit zvýšení objemu poskytnutých záruk až o 2,4 mld. Kč za rok. 

 

V únoru roku 2015 byl spuštěn národní program Záruka 2015 – 2023 a od té 

doby bylo malým podnikatelům poskytnuto kolem 6 000 záruk v celkové výši 

překračující 12,8 miliardy Kč. Většina těchto záruk je tvořena zárukami 

k provozním úvěrům, kterých je dvojnásobné množství oproti zárukám 

investičním. Nicméně tyto záruky byly dostupné pouze pro malé podnikatele 

v Praze a jen nepatrná část putovala mimo tento region, jelikož většina z nich 

působí v nepodporovaných oblastech jako zpracovatelský průmysl, IT, atd. 

 

Cílem ČMZRB tedy bylo rozšíření programu takovým směrem, aby i podnikatelé 

působící mimo Prahu, měli stejné možnosti, jako ti pražští a rovněž, aby došlo 

k poskytování záruk k investičním úvěrům pro střední podnikatele. Jiří Jirásek, 

předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB uvedl, že byl zájem  

o rozšíření programu iniciován zejména ze strany samotných podnikatelů  

a partnerů ČMZRB, jakými jsou např. komerční banky. Po rozšíření programu by 

mělo dojít k nárůstu objemu poskytnutých záruk až o 200 mil. za měsíc,  

zn. 2,4 mld. ročně. 

 

MPO si plně uvědomuje, že malé a střední podniky jsou hnací silou české 

ekonomiky a proto se snaží usnadnit jim cestu k získání bankovních úvěrů, které 

jim pomohou realizovat své podnikatelské záměry. 

 

Více informací k programu Záruka 2015 – 2023 je možné nalézt na stránkách 

ČMZRB zde. 

 

 

 

 

 

 

 

      http://www.granty-dotace.cz   

              člen AMSP ČR 

 

 

 

http://www.cmzrb.cz/produkty-a-sluzby/m-zaruka-za-uver-v-programu-zaruka-2015-az-2023
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 

 

 

,,Podpora odborného vzdělávání 

zaměstnanců II“ (POVEZ II) – III. Výzva 

Projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (II. Výzva) je 

spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR  

a realizován Úřadem práce ČR. Hlavním cílem projektu je pomoci 

zaměstnavatelům v odborném vzdělávání stávajících i nově přijímaných 

zaměstnanců, stejně jako osobám samostatně výdělečně činným tak, aby 

mohli pružně reagovat na měnící se situaci a podmínky trhu. 

 

Kdo může žádat o dotaci 

 zaměstnavatelé – podnikatelské subjekty 

- obchodní korporace vymezené zákonem č.90/2012 Sb., o obchodních                      

     korporacích 

- OSVČ se zaměstnanci 

- státní podniky 

- právnické osoby vykonávající podnikatelkou činnost zřízené zvláštním  

     zákonem 

- organizační složka zahraniční právnické osoby, pokud se jedná o  

  odštěpný závod zaregistrovaný na území ČR a který vykonává svou   

     činnost převážně na území ČR 

 

 OSVČ- fyzické osoby bez zaměstnanců 

- žadatelem může být také OSVČ, která nemá vlastní zaměstnance  

 a školení zajišťuje pro sebe 

 

 nestátní neziskové organizace 

https://www.esfcr.cz/harmonogram-vyzev-opz
https://www.esfcr.cz/harmonogram-vyzev-opz
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Kdo se nemůže žádat o dotaci 

 není možné zapojit do projektu zaměstnance, kteří mají výkon práce na  

 území hlavního města Prahy 

       

Cílová skupina 

 zaměstnanci 

 potenciální zaměstnanci 

 OSVČ – fyzické osoby s/bez zaměstnanců 

  

Podporované aktivity 

 odborné technické vzdělávání  

 neplatí podmínka min. 40h / 1 osobu 

  

 odborné vzdělávání  

 odborné jazyky  

 ostatní vzdělávání  

 platí podmínka min. 40h / 1 osobu 

 

Míra a výše podpory 

 v režimu de minimis (85% podpora, 15% hradí příjemce)  

 v režimu blokové výjimky (podpora a spoluúčast dle velikosti podniku)  

 

Refundace mezd 

 mzdový příspěvek na jednoho zaměstnance je max. 198 Kč/hod 

  

Kdy se smí projekt realizovat 

 odborné technické, odborné vzdělávání, ostatní vzdělávání   

 začátek nejpozději 6 měsíců po schválení, délka projektu může trvat  

 maximálně 18 měsíců 

  

 odborné jazyky 

 začátek nejpozději 6 měsíců po schválení, délka projektu může trvat 

maximálně 6 měsíců 

  

Kdy mohu podávat žádost 

 datum zahájení přijmu žádostí o podporu:   01.11.2017 

 datum ukončení přijmu žádostí o podporu: 30.11.2020 nebo do vyčerpání  

 alokace 
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Age management – chytrá změna v řízení, 

příležitost k růstu – výzva č. 79 OPZ  

 

 

Kdo je žadatelem 

• obchodní korporace, státní podnik a NNO  

 

Kdo je cílovou skupinou 

• zaměstnanci   

 

Podporované aktivity  

• analýza současného stavu personálního řízení s ohledem na životní fáze  

 člověka na pracovišti 

• zpracování personálních strategií s ohledem na schopnosti a potenciál  

 zaměstnanců  

• tvorba a realizace podnikových vzdělávacích plánů 

• příprava interních lektorů 

• nástroje pro měření pracovních schopností  

• identifikace pracovního potenciálu   

• preventivní aktivity v oblasti zdraví 

• podpora fyzické kondice a péče o zdraví zaměstnanců  

• motivační poradenství a individuální koučování  

• podpora pracovních schopností – soulad mezi individuálními zdroji člověka  

 a nároky vykonávané práce 

• nástupnictví – generační výměna (talent management)   

• vzdělávací aktivity - Průmysl 4.0  

• aktivity zaměřené na skupiny 50+ 

 

Základní podmínky financování 

• forma financování ex post, tj. průběžně v rámci stanovených  

  monitorovacích období  

 

Výše rozpočtu 

• min. výše rozpočtu je 750 000,- Kč 

• max. výše rozpočtu je 5 000 000,- Kč 

 

Míra a výše podpory 

• v režimu de minimis: 85% bez ohledu na velikost podniku (15% spoluúčast   

 žadatele) 

 

Místo realizace 

• projekt je možné realizovat na území ČR bez hl. m. Prahy 
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Termín zahájení realizace  

• doporučený začátek projektu: leden 2019 

 

Doba realizace 

• max. délka projektu je 36 měsíců, tj. max. do 31. 12. 2021 

 

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu  

• do 29. 03. 2018 

 

 

Přílohou k žádosti je age management audit, který musí proběhnout před 

podáním žádosti - zde může AMSP ČR poskytnout odbornou pomoc pro 

případné zájemce MSP, v rámci České asociace age managementu, a to 

autorizovanou osobu pro age management audit. Výzva je otevřená od  

30. 10. 2017 do 29. 3. 2018, kdy se předpokládá, že audit bude probíhat cca 

1,5 - 2 měsíce v rámci přípravy žádosti. Jde o první výzvu, která směřuje do 

systémového zlepšení rozvoje zaměstnanců a kontinuálního vzdělávání a učení 

zaměstnanců v rámci firem.  

 

 

Formuláře ke stažení zde: 

Výzva k předkládání žádostí o podporu 

 Formulář pro age management audit  

 

Zdroj: AMSP ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       www.centrumandragogiky.cz 

         člen AMSP ČR 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1oZshw3wFPk-hM4f3lTSUKZfxFGlMd7TJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BPJtOvmUh3AYL20oFAcHJJAClg9rap2Z/view?usp=sharing
http://www.centrumandragogiky.cz/
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Seznam projektů financovaných 

z fondů vnější spolupráce EU 
 
 

 
PŘEDBĚŽNÁ OZNÁMENÍ: 

 

EDF 

 

Malawi - Supply and Delivery of Motor Vehicles to Chilungamo Programme 

Beneficiary Institutions. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1509975715434&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139299 

 

The contract is for supply and delivery of eleven (11) 4 x 4 station wagon motor 

vehicles, three (3) twin cab motor vehicles and two (2) saloon motor vehicles 

to Chilungamo Programme Beneficiary Institutions (BIs). 

 

Contract is divided into follow lots: 

 

• 4 x 4 Station Wagon Motor Vehicles 11 

• 4 x 4 Twin cab Motor Vehicles 3   

• Saloon Motor Vehicles 2 

 

 

IPA 

 

 

All countries –  EU Environment Partnership Programme for Accession (EPPA). 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1509975104240&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139310  

 

The action will provide technical assistance to IPA II beneficiaries with a view to 

supporting their progress towards the adoption and implementation of the EU 

environment acquis, as well as strengthening regional cooperation in the 

environmental field. 

The action will target the environmental policy areas where trans-boundary 

cooperation is needed to address common challenges and emerging 

environmental policy priorities. These include waste, water, air quality and 

industrial pollution, nature and biodiversity, combating illegal trade in timber 

and wildlife, implementation of circular economy actions, as well as 

compliance checks of environmental legislation.  

It seeks to complement the work carried out under the Environment and 

Climate Regional Accession Network (ECRAN1) and to foster regional 

cooperation in new areas of interest to the EU. An important dimension of the 

action is the planned close collaboration and exchange with EU Member 

                                                                                       

 

1 www.ecranetwork.org   

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=1509975715434&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139299
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509975715434&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139299
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509975715434&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139299
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509975104240&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139310
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509975104240&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139310
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509975104240&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139310
http://www.ecranetwork.org/


 

 

16 

 

States' experts, as it also focuses on key areas of intervention with impact on 

the EU as a whole and on EU citizens. The Civil Society Organisations (CSOs) in 

the beneficiary countries will be also invited to benefit from the knowledge 

sharing under EPPA. 

 

Bosnia and Herzegovina –  Education for Employment 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1509975543582&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139293  

 

The contract will improve the quality and effectiveness of labour market 

institutions and improve the link between education systems and the labour 

market needs. Responsiveness of the education systems to labour market 

demands in BiH will be enhanced and human capacity of the education 

sector will be enhanced.   

 

Montenegro –  Supply of water monitoring equipment 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1509974968532&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139309  

 

The purpose of this Contract is to enable Ministry of Agriculture and Rural 

Development  and other beneficiaries to prepare the ground for 

implementation of the EU Water Framework Directive and all water related 

directives through provision of equipment for water quality and quantity 

monitoring in the following lots. 

Lot 1: Equipment for chemical laboratory 

Lot 2: Equipment for hydro-biological monitoring 

Lot 3: Hydrological stations 

Lot 4: Groundwater and spring monitoring equipment 

Lot 5: Software 

Lot 6: Hardware 

 

 

Montenegro –  REHABILITATION WORKS ON RAILWAY SECTION KOS-TREBESICA. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1509975355239&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139290  

 

The works contract is related to the track rehabilitation on section Kos  

–Trebesica of km 351+684.65 to km 358+428 around 6,74 km along the railway 

line Vrbnica-Bar. The designed solution, for this section of single track and 

standard gauge, keeps the existing axis and the vertical alignment of the 

existing line (executed in 1976) with highest axle load of Pmax = 25t and 8t/m' 

(UIC class D4), speed of v=80 km/h (v=70 km/h for R=350m) and single phased 

electrified system 25 kV, 50 Hz. The following works will be performed on track 

under operation of the line (but not limited to): complete replacement of the 

track grid (rails type S49/49E1, wooden sleepers with rigid fastenings type K, 

ballast), with new material (rails type S49/49E1, wooden sleepers with elastic 

fastenings system and ballast) and mechanical cleaning of ballast bed. Tracks 

are welded into CWR (continuous welded rail). Overhaul works of electrical 

line on open track are included too (works on catenary OCL and 

telecommunications). 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509975543582&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139293
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509975543582&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139293
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509975543582&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139293
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509974968532&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139309
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509974968532&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139309
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509974968532&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139309
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509975355239&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139290
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509975355239&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139290
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509975355239&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139290
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Serbia -  EU FOR SERBIA: Reinforcement of animal welfare. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1509974856787&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139306  

 

Technical Assistance for improvement of veterinary services for reinforcement 

of animal welfare including alignment with the EU acquis, awareness raising, 

and training. Project may include development of strategy for stray dog 

management, support for combating of animal diseases, and other services.  

 

Turkey - Supervision for Construction and Rehabilitation Works for Revitalisation 

of the Tourism Sector in Adıyaman Location � Adıyaman/TURKEY. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1509974332660&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139090  

 

The Contractor will provide supervision of Works and contract management 

services (as the Engineer) for the Works component; “Construction and 

Rehabilitation Works for Revitalisation of the Tourism Sector in Adıyaman” under 

the operation of “Revitalisation of the Tourism Sector in Adıyaman”. 

The works under the supervision and contract management of the Contractor 

comprises the following: 

• Construction of a Commagene-Nemrut Information Promotion Centre  

 (K-ODAK) (ca. 2620 m2) 

• Construction or Rehabilitation Daily Use Facilities in: 1. Arsemia (ca. 72 m2); 

2.Cendere (ca. 108 m2), 3. Karakuş (ca. 72 m2), 4. Kızılin-Göksu river ca.  

(54 m2), 5. Palanlı (ca. 72 m2), 6. Eski Besni (ca. 108 m2 total), 7. Turuş  

(ca. 72 m2), 8. Taşgedik (72 m2), 9.Kocahisar (72 m2). 

• Environmental design works (e.g. cobble stone pedestrian road, separation 

wall, retaining wall, landscape furniture (sign boards, bench, waste bin 

etc.), barriers, wooden parapets, lighting fixtures etc.) in 1. Arsemia;  

2. Cendere; 3. Karakuş: 4. Kızılin Göksu River: 5. Kocahisar, 6. Palanlı;  

7. Taşgedik; 8. Turuş: 9. Besni. 

• Signboards 

     Works contract will be executed as per “Conditions of Contract for 

Construction for Building and Engineering Works Designed by the Employer, 

First Edition 1999 /Red FIDIC Book”. 

The period of execution of the task is 33 months including pre-construction 

activities (1 month), implementation period of works contract (18 months from 

the commencement date until the take-over certificate) and Defects 

Notification Period of works contract (12 months following the take-over 

certificate), final acceptance and issuing performance certificate (2 months). 

 

 

 

 

 

 

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509974856787&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139306
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509974856787&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139306
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509974856787&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139306
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509974332660&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139090
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509974332660&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139090
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509974332660&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139090


 

 

18 

 

 

Turkey -  Supply of Mobile Radars for Enhancing the Capacity of Turkish Coast 

Guard Command on Fighting against Irregular Immigration and Organised 

Crime by Sea. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1509974786345&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=138608  

This contract aims to strengthen the process of border control through the 

modernization of equipment in line with EU requirements to be used for 

maritime operational effectiveness. With the procurement of Mobile Radars 

(MORAD), the objective is to enhance the operational capacity (fast 

intervention, the detection of all kinds of illegal activities) and expand 

surveillance capacity along coastline to increase the number of 

rescued/apprehended irregular migrants, hence decrease irregular migration.  

 

Turkey -  Supply of Boats for Enhancing the Capacity of Turkish Coast Guard 

Command on Fighting against Irregular Immigration and Organised Crime by 

Sea. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1509974906443&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139308  

 

This contract aims to strengthen the process of border control through the 

modernization of equipment in line with EU requirements to be used for 

maritime operational effectiveness. With the procurement of Small Type of Fast 

Response Boats (SFRB), the objective is to enhance the operational capacity 

(fast intervention, the detection of all kinds of illegal activities) and expand 

surveillance capacity within maritime jurisdiction areas to increase the number 

of rescued/apprehended irregular migrants, hence decrease irregular 

migration.  

 

Turkey – Supervision Services for Construction of Removal Centres for the 

Effective Implementation of the EU – Turkey Readmission Agreement. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1509975273811&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139311  

 

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

liberalisation road map 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, the contractor will provide supervision services for 

the construction of 6 reinforced concrete removal centres that are planned to 

be established in Adana, Kütahya, Malatya, Niğde with 400 persons 

accommodation capacity; in Şanlıurfa with 600 persons accommodation 

capacity and in Balıkesir with 200 persons accommodation capacity.  

 

 

 

 

 

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509974786345&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=138608
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509974786345&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=138608
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509974786345&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=138608
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509974906443&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139308
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509974906443&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139308
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509974906443&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139308
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509975273811&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139311
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509975273811&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139311
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509975273811&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139311
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Turkey -  Technical Assistance for Increasing Border Surveillance Capacity at 

Turkey’s Eastern Borders Phase I 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1509975455671&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139292  

 

The objective of the contract is the enhancement of institutional capacity of 

Department of Border Management and Land Forces Command to contribute 

to the prevention of illegal migration, human trafficking, cross-border crimes, 

and smuggling and to ensure further development and implementation of 

border management and standards in line with EU’s IBM policies and  

 

 

strategies. With this contract, it is targeted to improve the capacity of border  

surveillance staff to deal with apprehension of irregular migrants/smugglers at 

the borders and deliverance of them to the relevant authorities. To this end, 

training programmes including supporting activities specified for related staff 

will be delivered. 

 

 

 

OZNÁMENÍ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH: 

 

 

EDF 

 

 

Chad -  Fourniture et pose d'équipements photovoltaïques dans le cadre du 

Projet d'Appui à la Justice Phase II. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1509974481878&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=138833  

 

L’objet du présent marché est la fourniture, l’installation et la mise en service 

des quipements en énergie solaire   photovoltaïque dans neuf (09) Tribunaux 

de Grande Instance (TGI), à l’Ecole Nationale de Formation Judiciaire, au 

Ministère de la justice et des Droits Humains (Salle serveurs, Cabinet du Ministre, 

Secrétariat Général) et dans onze (11) maisons d’arrêt dans le cadre de la 

mise en œuvre du Projet d’Appui à la Justice au Tchad Phase 2 (PRAJUST 2) 

financé par le 11ème FED. 

 

 

Chad - Marché de fourniture des matériels informatiques et bureautiques dans 

le cadre du Projet d'Appui à la Justice Phase II. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1509974627744&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=138831  

 

L’objet du présent marché est la fourniture et l’installation de matériels 

informatiques et bureautiques destinés aux bénéficiaires suivants dans le cadre 

de la mise en œuvre du Projet d’Appui à la Justice au Tchad Phase 2 (PRAJUST  

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509975455671&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139292
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509975455671&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139292
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509975455671&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139292
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509974481878&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=138833
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509974481878&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=138833
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509974481878&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=138833
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509974627744&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=138831
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509974627744&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=138831
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509974627744&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=138831
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2) financé par le 11e Fonds Européen de Développement : 

- La Commission Politique Générale de l’Assemblée Nationale (CPGILAJ) ; 

- Le Secrétariat Général du Gouvernement (SGG) ; 

- Le Ministère de la Justice, Chargé des Droits Humains (MJDH), les Juridictions 

et Maisons d’arrêt situées dans la zone d’intervention du PRAJUST2, le 

Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM), le Pôle anticorruption et la 

Police judiciaire ; 

- L’Ordre des avocats. 

 

 

Ivory Coast -  Appui Institutionnel au secteur de l’électricité en Côte d’Ivoire. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1509974080821&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=138034  

 

L’assistance technique aura pour mission, dans le cadre de la convention de 

financement ENERGOS, d’aider la Côte d'Ivoire à définir et mettre en oeuvre 

des stratégies privilégiant l’utilisation optimale de ses ressources énergétiques, 

l’efficacité de l’utilisation de l’énergie, la maîtrise de la demande et des 

courbes de charge électrique, le développement de ressources d’énergies 

renouvelables, la préservation de ses ressources naturelles, et permettant 

d’atteindre les objectifs d’efficacité énergétique (EE) et de développement 

des énergies renouvelables (ENR) fixés par le Gouvernement. 

 

L’objectif particulier se décline en 4 sous-objectifs: 

 

1. Appui à la mise en place de procédures de recueil, de traitement, de 

gestion, de mise à jour et de publication des données relatives au secteur de 

l’énergie et identification du potentiel éolien ; 

 

2. Appui à la mise en oeuvre du code de l’électricité de 2014, à la définition 

de stratégies et actions de sensibilisation sur l’EE/ENR, à l’élaboration d’un 

code d’EE des bâtiments et d’un code de l’énergie non électrique. 

 

3. Appui à la mise en place et à l’activation d’un réseau de professionnels en 

EE/ENpour l'accompagnement des entreprises dans la réalisation de projets 

d’efficacité énergétique et de production d'énergies renouvelables ; 

 

4. Renforcement des capacités du Ministère du Pétrole, de l’Energie et du 

Développement des 

Energies Renouvelables, de l’ANARE-CI et des autres administrations 

concernées. 

 

 

ENI 

 

Belarus -  Supply of equipment for the Resource Training Centers. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1509974697275&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139074  

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509974080821&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=138034
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509974080821&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=138034
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509974080821&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=138034
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509974697275&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139074
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509974697275&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139074
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509974697275&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139074
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The subject of the contract shall be the manufacture, supply, handling, 

packing, loading, delivery, transportation, unloading, moving to the place of 

installation, unpacking, assembly, installation, using all necessary materials, 

commissioning, testing and training on operation, of equipment for six 

Resource Training Centers in 12 lots. In case of lots 1 and 3, the subject of the 

contract also includes necessary exploration and design works, development 

of design and estimate documentation and obtaining all necessary quality 

certificates valid on the territory of the Republic of Belarus and necessary 

permits for the installation works required under the legislation of the Republic 

of Belarus, and dismantling of old equipment. 

 

 

 

INSC 

 

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

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

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1509973370504&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=138803 

 

This contract will be a continuation of contract INSC/2012/260-622 "Disposal 

concepts for radioactive waste in Ukraine" in which a deep disposal concept 

for Ukraine and recommendations for the long-term programme for the 

implementation were made. According to international best practices this 

contract will recommend modifications to the site selection process and 

provide greater detail with respect to the content in the areas such as 

repository design, site characterization, research and development, safety 

assessment and public consultation. The objective of this contract is the 

development of a national action plan for the establishment, operation and 

closure of a geological disposal facility in Ukraine. 

 

IPA 

 

Serbia - Study on modalities to include electricity from RES into the distribution 

network and smart grids. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1509973945479&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139116 

 

The overall aim of the project is to increase share of renewables and other 

small distributed generation in electricity sector. The project will support the 

integration of the distributed generation (mainly renewable sources) into the 

Serbian distribution grid and strengthen the capacities of the local distribution 

companies to connect it to the existing network. Improvements in the network 

such as integration of smart grid technologies and charging stations for plug-in 

electric vehicles will be analysed too. The specific aims of the project are: 

 

1. Draft necessary legislation and technical codes; 

2. Analyse grid connection cost for the distributed generation; 

3. Propose and analyse new technologies such as smart grids and charging 

stations for plugin electric vehicles and 

4. Develop and implement software for power system analysis. 

 

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509973370504&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=138803
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509973370504&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=138803
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509973370504&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=138803
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509973945479&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139116
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509973945479&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139116
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509973945479&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139116
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Turkey - Supervision for Construction and Rehabilitation Works for Revitalisation 

of the Tourism Sector in Adıyaman Location � Adıyaman/TURKEY. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1509974332660&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139090  

 

The Contractor will provide supervision of Works and contract management 

services (as the Engineer) for the Works component; “Construction and 

Rehabilitation Works for Revitalisation of the Tourism Sector in Adıyaman” under 

the operation of “Revitalisation of the Tourism Sector in Adıyaman”. 

 

The works under the supervision and contract management of the Contractor 

comprises the following: 

• Construction of a Commagene-Nemrut Information Promotion Centre 

(K-ODAK) (ca. 2620 m2) 

• Construction or Rehabilitation Daily Use Facilities in: 1. Arsemia (ca. 72 

m2); 2.Cendere (ca. 108 m2), 3. Karakuş (ca. 72 m2), 4. Kızılin-Göksu river 

ca. (54 m2), 5. Palanlı (ca. 72 m2), 6. Eski Besni (ca. 108 m2 total), 7. Turuş 

(ca. 72 m2), 8. Taşgedik (72 m2), 9.Kocahisar (72 m2). 

• Environmental design works (e.g. cobble stone pedestrian road, 

separation wall, retaining wall, landscape furniture (sign boards, bench, 

waste bin etc.), barriers, wooden parapets, lighting fixtures etc.) in  

1. Arsemia; 2. Cendere; 3. Karakuş: 4. Kızılin Göksu River: 5. Kocahisar,  

6. Palanlı; 7. Taşgedik; 8. Turuş: 9. Besni. 

• Signboards 

Works contract will be executed as per “Conditions of Contract for 

Construction for Building and Engineering Works Designed by the Employer, 

First Edition 1999 /Red FIDIC Book”. 

The period of execution of the task is 33 months including pre-construction 

activities (1 month), implementation period of works contract (18 months 

from the commencement date until the take-over certificate) and Defects 

Notification Period of works contract (12 months following the take-over 

certificate), final acceptance and issuing performance certificate  

(2 months).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ministerstvo zahraničních věcí 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509974332660&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139090
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509974332660&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139090
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1509974332660&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139090

