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Inovace - Výzva VI. 
 

V polovině prosince došlo k vyhlášení Výzvy VI. v programu Inovace. Oficiální 

příjem žádostí byl zahájen 3. ledna a výzva bude otevřená až do 31. prosince. 

Výzva je zaměřena na posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení 

konkurenceschopnosti prostřednictvím účinnější ochrany duševního vlastnictví, 

a to převážně na zahraničních trzích a rovněž na zvýšení intenzity využívání 

nástrojů ochrany práv průmyslového vlastnictví nejen mezi malými a středními 

podnikateli, ale také u veřejných výzkumných institucí a vysokých škol. 

 

V této výzvě jsou způsobilým žadatelem malé a střední podniky, veřejné 

výzkumné instituce včetně vysokých škol a ostatních institucí terciárního 

vzdělávání vykonávající činnost na základě zákona o vysokých školách. Výše 

dotace na jeden projekt se pohybuje v hodnotě od 100 tis. Kč po 1 mil. Kč  

a celkově může pokrýt až 50 % celkových způsobilých výdajů v případě, že 

poskytovatel podpory nerozhodne jinak. Všechny způsobilé výdaje musí být 

vynaloženy v souladu s cíli programu a musí bezprostředně souviset s realizací 

projektu. 

 

Podporu lze v rámci programu Inovace získat na zajištění ochrany 

průmyslového vlastnictví v ČR a zahraničí ve formě: 

• zveřejnění přihlášky vynálezů 

• udělení patentů 

• udělení ochranných známek 

• udělení užitných vzorů 

• udělení průmyslových vzorů 

 

V rámci projektu lze rovněž podpořit služby oprávněných zástupců, překlady  

a správní poplatky. Projekty podpořeny v této výzvě musí být realizovány 

výhradně na území ČR mimo hlavního města Prahy a rovněž musí být ve shodě 

s Národní RIS3 strategií, což bude ověřováno při hodnocení jednotlivých 

projektů z hlediska splnění formálních podmínek přijatelnosti. 

 

Text výzvy a další detailní podmínky programu lze nalézt na stránkách API. 

 

 

 

https://agentura-api.org/programy-podpory/inovace/inovace-vyzva-vi-projekt-ochranu-prav-prumysloveho-vlastnictvi/


 

 

3 

 

Vyhlášení Výzvy III programu 

Marketing 
 

V den 21. prosince 2017 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu III. výzvu 

programu podpory Marketing. V této výzvě bude zahájen příjem žádostí 

k datu 15. ledna 2018 a ukončen bude 30. 4. 2018. Jste odhodláni prorazit 

s Vašimi produkty na zahraniční trhy nebo se chcete účastnit zahraničních 

výstav a veletrhů? V případě, že jste malým nebo středním podnikem, je pro 

Vás program Marketing vhodný. 

 

Mezi hlavní cíle výzvy patří posílení růstových motivací malých a středních 

podniků (MSP), jejich schopnosti a marketingové připravenosti objevovat nové 

trhy mimo ČR, vstupovat do nich a rovněž se udržet mezi konkurencí. S tímto je 

také spojena zvýšená schopnost mezinárodní expanze, rozšiřování exportní 

působnosti, výrobních a prodejních aktivit. 

 

V rámci výzvy mohou žádat malé a střední podniky o dotaci v rozmezí od 200 

tis. Kč až po 4 mil. Kč na jeden projekt. Podporovanými aktivitami jsou: 

• usnadnění vstupu MSP na zahraniční trhy prostřednictvím jejich 

individuálních účastí na zahraničních výstavách a veletrzích 

• služby pro MSP zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost 

usnadňující vstup na zahraniční trhy (doprava exponátů, stánku a jeho 

vybavení na veletrh a výstavu v zahraničí a zpět, marketingové 

propagační materiály) 

 

Podpořit lze účast podnikatelů na veletrzích a výstavách v zahraničí na max. 

15 účastí a dopravu vystavovaných exponátů, stánku a jeho vybavení včetně 

balného a manipulace, zajišťovaná externím dodavatelem. Dále také 

marketingové propagační materiály pro účely veletrhů a výstav, které zajistí 

externí dodavatel.  

 

V této výzvě může jeden žadatel podat maximálně jeden projekt, který musí 

být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy. Další informace lze 

čerpat na webu API. 

https://www.agentura-api.org/programy-podpory/marketing/marketing-vyzva-iii/
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Úspory energie – Fotovoltaické 

systémy II. Výzva 
 

Koncem roku 2017 byla vyhlášena II. Výzva v programu Úspory energie   

- Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu. Příjem žádostí 

byl zahájen 2. ledna 2018 a bude pokračovat až do 30. 4. 2018. Pokud máte 

v plánu instalovat ve Vaší firmě nový fotovoltaický systém, je tento program 

určen pro Vás. 

 

Hlavním cílem této Výzvy je podpora snížení energetické náročnosti 

v podnikatelském sektoru. Smyslem programu je podpořit opatření, které 

budou přispívat k úspoře konečné spotřeby energie prostřednictvím instalace 

fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systémů včetně 

akumulace energie pro vlastní spotřebu podniku. 

 

Způsobilými žadateli jsou malé, střední a velké podniky, které mohou čerpat 

dotaci od 300 tis. Kč do 100 mil. Kč v rámci jednoho projektu. Maximální míra 

podpory pro malý podnik představuje až 80 % způsobilých výdajů, pro střední 

podnik až 70 % způsobilých výdajů a pro velký podnik až 60 % způsobilých 

výdajů. Podporu lze získat na instalace fotovoltaických systémů, přičemž mezi 

způsobilé výdaje patří: 

• dlouhodobý hmotný majetek 

• dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému 

provozování dlouhodobého hmotného majetku) 

• projektová dokumentace 

• inženýrská činnost 

• energetický posudek 

 

Projekty musí být realizovány na území ČR mimo hlavního města Prahy, ve 

výzvě nejsou podporována komerční turistická zařízení jako hotely, 

volnočasová zařízení, lázně, restaurace. Dále nejsou podporovány aktivity 

výzkumných, vývojových a pilotních projektů, nejsou podporovány instalace 

fotovoltaických systémů na bytových a rodinných domech a veřejných 

budovách. Rovněž nebudou podpořeny projekty s měrnými způsobilými výdaji 

většími, než 30 tis. Kč na úsporu 1 GJ. 

 

Obsáhlejší informace lze najít přímo na stránkách výzvy zde. 

https://www.agentura-api.org/programy-podpory/uspory-energie/uspory-energie-fotovoltaicke-systemy-bez-akumulace-vlastni-spotrebu-vyzva-ii/
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Úspory energie – Energeticky 

efektivní budovy II. Výzva 
 

V pořadí II. výzva v programu Energeticky efektivní budovy bude vyhlášena 

v březnu tohoto roku a měla by běžet až do konce roku 2018. V případě, že 

plánujete stavět podnikatelský objekt, energeticky efektivní budova může být 

program pro Vás. 

 

Cílem této výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského 

sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné 

spotřeby energie. Způsobilými žadateli jsou malé, střední i velké podniky, které 

mohou čerpat podporu od 60 %, v případě velkého podniku, do 80 %, 

v případě malého podniku. Samotná dotace bude pohybovat od 200 tis. Kč 

až do 200 tis, EUR, přičemž maximální dotace na dokumentaci o provedení 

stavby činí 350 tis. Kč a současně 2 % celkových investičních nákladů. 

 

Mezi podporované aktivity programu patří podpora výstavby nových 

energeticky efektivních budov a podpora výstavby nástaveb a přístaveb 

s vyšším energetickým standardem ke stávajícím budovám. Mezi způsobilé 

výdaje lze konkrétně řadit: 

• dlouhodobý hmotný majetek 

• dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému 

provozování dlouhodobého hmotného majetku) 

• průkaz energetické náročnosti budovy 

• technický dozor investora 

• Blower Door Test 

 

V rámci výzvy musí byt projekty realizovány na území ČR, nejsou podporována 

komerční turistická zařízení, aktivity výzkumných a vývojových projektů, 

rekonstrukce bytových a rodinných domů a veřejných budov a rovněž nejsou 

podpořeny budovy sloužící pro zemědělskou výrobu. 

 

Detailní informace II. výzvy budou známy s jejím vyhlášením v březnu a budou 

dohledatelné na stránkách API. 

https://www.agentura-api.org/programy-podpory/uspory-energie/uspory-energie-fotovoltaicke-systemy-bez-akumulace-vlastni-spotrebu-vyzva-ii/
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Program ICT a sdílené služby IV. 

naplánován na únor 
 

Po odkladu původního termínu vyhlášení výzvy programu ICT a sdílené služby 

z listopadu 2017 je s novým harmonogramem na rok 2018 finálně naplánováno 

vyhlášení výzvy na únor tohoto roku. 

 

Hlavním cílem programu ICT a sdílené služby je zvýšení nabídky nových 

informačních systémů, ICT řešení a vysoce sofistikovaných ICT nástrojů, které 

umožňují efektivní využití informačních bází a mobilního sdílení informací, 

cloudových řešení a služeb a nových softwarových produktů, moderních 

digitálních služeb, a to za současného lepšího uplatnění českých IT podniků na 

zahraničních trzích. 

 

Mezi podporované aktivity v rámci programu patří: 

• Tvorba nových sofistikovaných ICT řešení, tzn. tvorba moderních 

digitálních služeb, aplikací a firmware např. v oblasti komunikace, 

zábavy, obchodování, vzdělávání, zdravotnictví, přístupu k zaměstnání 

nebo i v oblasti kulturních a kreativních průmyslů včetně související 

implementace 

• Zřizování a provoz center sdílených služeb 

• Budování a modernizace Datových center 

 

Způsobilými žadateli jsou malé, střední a velké podniky, které mohou čerpat 

podporu až do výše 45 % (malý podnik), 35 % (střední podnik) a 25 % (velký 

podnik) způsobilých výdajů. Minimální výše dotace bude upřesněna výzvou  

a maximálně lze žádat v rámci jednoho projektu o 200 mil. Kč. 

 

Mezi způsobilé výdaje zde patří: 

• Dlouhodobý hmotný majetek (Stavby, pozemky, rekonstrukce, 

projektová dokumentace, novostavby, hardware a sítě, stroje  

a zařízení) 

• Dlouhodobý nehmotný majetek (Software, licence, know-how) 

• Vybrané provozní náklady (Mzdové náklady, služby poradců a expertů, 

nájem prostor) 

 

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

o poskytnutí dotace musí jednoznačně prokázat vlastnická nebo jiná práva  

k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován. 

 

Detailní informace budou k dispozici po vyhlášení výzvy na stránkách API. 

 

 

 

 

 

http://www.granty-dotace.cz 

https://www.agentura-api.org/programy-podpory/ict-a-sdilene-sluzby/
http://www.granty-dotace.cz/
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Seznam projektů financovaných 

z fondů vnější spolupráce EU 
 

 
PŘEDBĚŽNÁ OZNÁMENÍ: 

 
DCI 

 

Latin America – Technical Assistance for LAIF programme. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1513697076732&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139375  

 

This service contract aims at providing monitoring and technical advice 

related to ongoing LAIF projects and the review/advice of new projects' 

proposals where required, as well as production of communication materials 

to promote the visibility of the LAIF projects and training  to make better use of 

the opportunities under LAIF. 

 

 

IPA 

 

FYROM -  Supervision of the works contract for Construction of WWTP and 

Rehabilitation and Upgrading of the Sewerage Network in the Municipality of 

Bitola. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1513696496170&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139383  

 

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 Construction of WWTP and 

Rehabilitation and Upgrading of the Sewerage Network in the Municipality of 

Bitola which will be implemented according to the PRAG and FIDIC conditions 

of contract. 

  

The works contracts to be supervised will be divided into two (2) lots which are 

as follows: 

Lot 1: Construction of wastewater treatment plant in the Municipality of Bitola;  

Lot 2: Rehabilitation and Upgrading of the Sewerage Network in the 

Municipality of Bitola. 

The works contract to be supervised will include:  

 

• Design and construction of wastewater treatment plant for 112,474 PE with 

total daily average flow of approximately 27,090 m3/day and extension 

(375 m) of the existing main collector (Lot 1). The WWTP to be designed and 

constructed should be an activated sludge plant with primary clarifiers and 

anaerobic sludge stabilization in sludge digester. Works will be implemented 

following PRAG and FIDIC Conditions of Contract (“Yellow Book”, 1999 

edition). 

 

 

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=1513697076732&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139375
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1513697076732&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139375
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1513697076732&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139375
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1513696496170&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139383
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1513696496170&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139383
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1513696496170&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139383
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• Works on the sewerage network (Lot 2) which will include: 

- construction of approximately 9 km new sewerage network,  

- reconstruction of approximately 13 km existing sewerage network,  

- design and construction of two pumping stations and pressure pipes of 

around 5.6 km, and  

- design and construction of the main sewerage collector at Shirok sokak 

and Solunska street with the method of micro-tunneling with 

approximate length of 325 m.  

 

Works on the sewerage network will be implemented under FIDIC Conditions of 

Contract (“Red Book”, 1999 edition). 

 

FYROM - Construction of WWTP and Rehabilitation and Upgrading of the 

Sewerage Network in the Municipality of Bitola. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1513696688493&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139384 

 

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 Construction of WWTP and 

Rehabilitation and Upgrading of the Sewerage Network in the Municipality of 

Bitola which will be implemented according to the PRAG and FIDIC conditions 

of contract. 

  

The works contracts to be supervised will be divided into two (2) lots which are 

as follows: 

Lot 1: Construction of wastewater treatment plant in the Municipality of Bitola;  

Lot 2: Rehabilitation and Upgrading of the Sewerage Network in the 

Municipality of Bitola. 

The works contract to be supervised will include:  

 

• Design and construction of wastewater treatment plant for 112,474 PE with 

total daily average flow of approximately 27,090 m3/day and extension 

(375 m) of the existing main collector (Lot 1). The WWTP to be designed and 

constructed should be an activated sludge plant with primary clarifiers and 

anaerobic sludge stabilization in sludge digester. Works will be implemented 

following PRAG and FIDIC Conditions of Contract (“Yellow Book”, 1999 

edition). 

 

• Works on the sewerage network (Lot 2) which will include: 

- construction of approximately 9 km new sewerage network,  

- reconstruction of approximately 13 km existing sewerage network,  

- design and construction of two pumping stations and pressure pipes of 

around 5.6 km, and  

- design and construction of the main sewerage collector at Shirok sokak 

and Solunska street with the method of micro-tunneling with 

approximate length of 325 m.  

 

Works on the sewerage network will be implemented under FIDIC Conditions of 

Contract (“Red Book”, 1999 edition). 

 

 

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1513696688493&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139384
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1513696688493&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139384
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1513696688493&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139384
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FYROM -  Support in establishing Regional Waste Management System - Supply 

of equipment and vehicles for waste collection in East and North-East Regions, 

Phase I. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1513696869993&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139385 

 

The supply contract for equipment and vehicles for waste collection in East 

and North-East Regions, Phase I is needed to optimize waste collection services 

to ensure that services are delivered timely to the citizens and that waste will 

be delivered to the designated sites thus protecting the environment from 

uncontrolled waste disposal in compliance with EU standards.  

 

Georgia – contract on supply and delivery of vehicle spare parts with provision 

of ancillary services to EUMM. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1513696207734&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139407  

 

 

Kosovo - Tender Dossier preparation for implementation of Dust & NOx 

reduction measures on both Kosovo B1 and B2 units. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1513696922623&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139386 

 

The overall objective of the project of which this contract will be a part is to 

help Kosovo to be in compliance with the Energy Community Treaty 

requirements, particularly to allow the Kosovo B Thermal Power Plan to operate 

in line with Large Combustion Plant (LCP) and Industrial Emission/IE Directives 

requirements regarding the dust and NOx emissions. 

The project consists of all activities needed to conduct the design, the 

technical, functional and performance specifications and prepare the tender 

dossier documentation for the implementation of the works. 

 

Montenegro –  Supply of the laboratory equipment for the analysis of raw milk. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1513696391349&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139382 

 

The Laboratory for milk analysis in Montenegro is operational since 2001 and is 

performing the analysis on chemical quality, total number of microorganisms 

and the number of somatic cells in milk samples. The equipment for milk 

analysis is obsolete thus restricting the operational possibilities and scope of the 

analysis.  

The subject of this contract is therefore the supply, delivery, unloading and 

installation by the Contractor of the laboratory equipment for analysis of raw 

milk with aim to enhance the capacities of the milk laboratory to perform more 

accurate and extensive analysis. 

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1513696869993&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139385
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1513696869993&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139385
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1513696869993&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139385
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1513696207734&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139407
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1513696207734&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139407
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1513696207734&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139407
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1513696922623&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139386
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1513696922623&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139386
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1513696922623&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139386
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1513696391349&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139382
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1513696391349&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139382
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1513696391349&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139382
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Serbia – Technical Assistance to Support Social Inclusion of Youth through 

Innovative, Integrated and Tailored Services. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1513697405270&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139368 

 

Technical Assistance (TA) will manage implementation of the grants scheme 

foreseen. It will support the line Ministries and Contracting Authority in 

implementing and monitoring the grant scheme. At the same time it will 

support grant beneficiaries in implementation of their projects in line with PRAG 

procedures. The TA will support the improvement of institutional framework in 

the sector of active inclusion and youth employment as result of analysis of the 

present situation in the sector and give recommendations based on the 

progress and results achieved by the grants scheme. 

 

Serbia – Supply of IT equipment and software for improvement of case 

management systems for the Prosecutors' Offices and the administration for 

the enforcement of criminal sanctions. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1513697495186&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139372  

 

The subject of the contract is the provision of turn-key customised centralised 

case management software systems (CMS) for the Prosecutors' Offices (SAPO) 

and the Administration for the Enforcement of Criminal Sanctions System 

(SAPA) in Serbia, as well as hard-ware. 

 

Turkey - Construction and Rehabilitation Works for Revitalisation of the Tourism 

Sector in Adıyaman. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1513696986804&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139387 

 

The subject of the contract comprises of the following components: 

• Construction of K-ODAK building  

• Construction or Rehabilitation Daily Use Facilities in: 1.Arsemia, 2.Cendere, 

3.Karakuş, 4. Kızılin/Göksu river, 5. Palanlı, 6. Eski Besni, 7. Turuş, 8.Taşgedik, 

9.Kocahisar. 

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

wall, retaining wall, landscape furniture, barriers, wooden parapets, lighting 

fixtures etc.) in 9 locations. 

 

Turkey - Construction of Food Innovation Centre, Pilot Plant and Food 

Laboratories. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1513697250128&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139366 

 

 

 

 

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1513697405270&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139368
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1513697405270&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139368
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1513697405270&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139368
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1513697495186&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139372
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1513697495186&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139372
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1513697495186&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139372
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1513696986804&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139387
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1513696986804&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139387
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1513696986804&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139387
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1513697250128&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139366
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1513697250128&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139366
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1513697250128&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139366
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The contract will comprise following: 

Section 1: 

- Construction of Food Innovation Centre in Gebze, Kocaeli: 3 storey mixed 

type building with laboratories and social components. (Approximately 6000 

m2 closed area) 

- Design, manufacturing, delivery, installation, commissioning and testing of 

pilot scale food processing lines in Food Innovation Centre  

 

Section 2: 

- Construction of Food Test/Analysis Laboratory in Giresun (Approximately 900 

m2 closed area) 

 

Section 3: 

- Renovation of Food Test/Analysis Laboratory in Şanlıurfa: 2 storey concrete 

building consisting laboratories (approximately  250 m2 closed area)   

       

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” 

 

 

OZNÁMENÍ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH: 

 

 

All countries all instruments: 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1513697724387&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139272 

 

Framework contract Audit 2018 

 

The objective is to put in place a quick tool to contract auditors to perform 

audits or verifications at the premises of entities receiving funds from external 

aid programmes. The FWC will be a multiple FWC with re-opening of 

competition and will be awarded to several tenderers. During implementation 

of the framework contract, the framework contractors receive requests for 

services with Terms of reference whose various models can be found at: 

https://ec.europa.eu/europeaid/funding/about-funding-and-

procedures/audit-and-control_en. , and they make a specific offer and a 

specific contract is awarded to the most economically advantageous offer. 

The FWC duration is 2 years with a possibility of extension period of 2 years. 

There will be no lots. 

 

EDF 

 

 

Malawi - Supply and Delivery of Motor Vehicles to Chilungamo Programme 

Beneficiary Institutions. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1513697920963&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=1513697724387&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139272
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1513697724387&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139272
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1513697724387&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139272
https://ec.europa.eu/europeaid/funding/about-funding-and-procedures/audit-and-control_en
https://ec.europa.eu/europeaid/funding/about-funding-and-procedures/audit-and-control_en
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1513697920963&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=1513697920963&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=1513697920963&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139299
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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).  

 

IPA 

 

 

Turkey - Technical assistance for Establishment of ‘Malatya Dried Apricot 

Licensed Warehouse and Exchange. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1513697845214&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139176 

The contract will provide technical assistance for operationalization, 

establishment and development of the institutional capacity of Malatya Dried 

Apricot Exchange and Licensed Warehouse (CELW). 

 

Partnership Instrument 

 

All countries -  EU Alumni Engagement Initiative 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1513697575029&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139136 

 

The services provided through this contract will strengthen engagement 

between the EU and individuals in third countries who have benefitted from EU 

funded programmes or other activities in view of improving mutual 

understanding and increasing awareness of the European Union.  The action 

will include alumni from programmes such as Erasmus+, Jean Monnet Actions, 

Schuman-Fulbright, Marie Skłodowska Curie, European Union Visitors 

Programme, Horizon2020, Global Cultural Leadership Programme, EU 

Stagiaires, EU-China interpreters, EU Voluntary Service, Youth Mobility and EU 

Solidarity Corps. 

 

 

 

 

 

 

Ministerstvo                            

zahraničních  

věcí 
www.mzv.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1513697845214&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139176
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1513697845214&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139176
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1513697845214&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139176
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1513697575029&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139136
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1513697575029&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139136
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1513697575029&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139136
http://www.mzv.cz/
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GENDER-NET Plus Joint Call 2017 
 

 

Výzva se tematicky zaměřuje na projekty, které zohledňují v obsahu výzkumu 

genderovou dimenzi - projekty integrující poznatky z oblasti vlivu pohlaví 

(biologické faktory) a genderu (socio-kulturní faktory) do praxe. TA ČR podpoří 

v nejúspěšnějších projektech české členy mezinárodních konsorcií, 

podmínkou je zaměření projektů na aplikovaný výzkum a experimentální 

vývoj.  

 

 

Od 20. prosince 2017 můžete podávát své projekty do společné mezinárodní 

výzvy GENDER-NET Plus Joint Call 2017 v rámci schématu ERA-NET Cofund.  

 

Výzva se temáticky zameřuje na projekty, které zohledňují v obsahu vyzkumu 

genderovou dimenzi - projekty integrující poznatky z oblasti vlivu pohlaví 

(biologické faktory) a genderu (socio-kulturní faktory) do praxe. TA ČR podpoří 

v nejúspešnejších projektech česke subjekty mezinárodních konsorcií  

v celkové výši 740 700 €. Podmínkou je zaměření projektů na aplikovaný 

výzkum a experimentální vývoj. Nejvyšší povolená míra podpory pro tuto výzvu 

je 85 % na českou část projektu.  

 

Termín pro příjem zkrácené verze návrhů projektů je 1. března 2018 (17:00 

CET).  

 

Témata společné výzvy jsou: 

 

1. Good health and well-being 

• Gender-based violence 

• Sex, gender and ageing 

• Sex, gender and health 

 

2. Infrastructure, industrialization and innovation 

• Gender and new technologies 

• Gender in entrepreneurship and in the innovation system 

 

3. Climate action 

• Gender dimension in climate behaviour and decision-making 

 

Více informací k tématům naleznete v dokumentu Announcement of 

Opportunity - Call Topics ZDE. 

 

Co si představit pod projekty zohledňujícími genderovou dimenzi? 

 

• bezpečnostní pásy pro těhotné ženy 

• technologie automatického přepisu řeči na text zohledňující např. různou 

výšku hlasu 

• asistenční technologie pro seniorky a seniory 

• nerovné dopady znečištění na muže a ženy 

 

Výhodou zapojení projektů do mezinárodních výzev v těchto schématech je 

nejen získání partnerů v zahraničí a financování této spolupráce, ale v této 

http://gender-net-plus.eu/wp-content/uploads/2017/11/GENDER-NET-Plus-Announcement-of-Opportunity-Topics-1.pdf
http://gender-net-plus.eu/wp-content/uploads/2017/11/GENDER-NET-Plus-Announcement-of-Opportunity-Topics-1.pdf
http://gender-net-plus.eu/wp-content/uploads/2017/11/GENDER-NET-Plus-Announcement-of-Opportunity-Topics-1.pdf
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specifické výzvě možnost přístupu k partnerům (zejm. akademickým), jejich 

kapacitám a zkušenostem a využití těchto kapacit a zkušeností pro rozvoj 

českých společností. 

 

Další informace k probíhající výzvě Gender-Net Plus Call 2017 naleznete na 

webových stránkách www.tacr.cz a ZDE (leták ke stažení). 

 

 

 

Kontaktní osoby: 

• Iveta Zápařková, e-mail: iveta.zaparkova@tacr.cz  

• Jana Dvořáčková, e-mail:  jana.dvorackova@tacr.cz 
 

 

Přihlášení k odběru novinek o výzvě Gender-Net Plus ZDE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

www.tacr.cz 

http://www.tacr.cz/
mailto:https://drive.google.com/file/d/1rWuFjUUnDUHY7ZqZSLo5P_tIb8vjP_N5/view?usp=sharing
mailto:iveta.zaparkova@tacr.cz
mailto:%20jana.dvorackova@tacr.cz
mailto:%20jana.dvorackova@tacr.cz
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