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OP PIK – aktuálně otevřené výzvy  
 

Níže je uveden seznam vybraných vyhlášených výzev pro podnikatelské 

subjekty s otevřeným příjmem žádostí v rámci OP PIK.  

Program podpory Zaměření programu podpory 
Příjem 

žádostí 

Služby infrastruktury – 

Výzva VI 

výstavba, provoz či rozšíření prostor inovační 

infrastruktury (vědeckotechnické parky, 

podnikatelské inkubátory, inovační centra) 

29.03.2019 – 

30.6.2019 

Vysokorychlostní internet 

– Výzva II 

rozšíření infrastruktury umožňující 

vysokorychlostní přístup k internetu (přístupové 

sítě nové generace) 

08.05.2019 – 

08.07.2019 

Proof of Concept – 

Výzva II 

ověření aplikačního potenciálu nových 

výsledků výzkumu a vývoje před jejich možným 

uplatněním v praxi 

04.01.2019 - 

06.05.2019 

Marketing – Výzva IV 

individuální účasti MSP na zahraničních 

výstavách a veletrzích 

01.03.2019 - 

31.05.2019 

Inovační vouchery – 

Výzva IV 

nákup poradenských, expertních a 

podpůrných služeb v oblasti inovací od 

výzkumných organizací a certifikovaných 

zkušeben 

02.01.2019 - 

30.06.2020 

Technologie – Výzva IX 

pořízení nových strojů, technologických zařízení 

a vybavení 

11.03.2019 - 

13.06.2019 

Nízkouhlíkové 

technologie – Výzva IV 

zavádění nových technologií v oblasti 

nakládání energií a druhotných surovin 

03.12.2018 - 

31.05.2019 

Technologie – Výzva VIII 

(pro začínající podniky) 

pořízení nových strojů, technologických zařízení 

a vybavení 

28.01.2019 - 

28.05.2019 

Smart grids II – výzva V a 

Výzva VI  

výstavba, posílení, modernizace a 

rekonstrukce vedení přenosové soustavy a 

transformoven (v souladu s konceptem 

chytrých sítí) 

08.10.2018 - 

30.09.2019 

Úspory energie – 

Energeticky efektivní 

budovy – Výzva II  

snížení energetické náročnosti podnikatelského 

sektoru 

16.07.2018 - 

15.01.2020 

Úspory energie – Výzva 

IV 

snížení energetické náročnosti podnikatelského 

sektoru 

02.07.2018 - 

29.04.2019 

ICT a sdílené služby – 

Výzva IV  
budování a modernizace datových center 

31.08.2018 - 

31.05.2019 

ICT a sdílené služby – 

Výzva IV  
zřizování a provoz center sdílených služeb 

28.08.2018 - 

28.05.2019 

Školicí střediska – 

Výzva III 

výstavba a rekonstrukce školicích center, 

pořízení vybavení školicích prostor 

15.08.2018 - 

30.05.2019 

Nemovitosti – Výzva III 

modernizace výrobních provozů, rekonstrukce 

stávající zastaralé podnikatelské infrastruktury 

22.10.2018 - 

22.05.2019 

https://www.agentura-api.org/programy-podpory/vysokorychlostni-internet/vysokorychlostni-internet-vyzva-ii/
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/vysokorychlostni-internet/vysokorychlostni-internet-vyzva-ii/
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/proof-of-concept/proof-of-concept-vyzva-ii/
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/proof-of-concept/proof-of-concept-vyzva-ii/
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/marketing/marketing-vyzva-iv/
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/inovacni-vouchery/inovacni-vouchery-vyzva-iv/
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/inovacni-vouchery/inovacni-vouchery-vyzva-iv/
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/technologie/technologie-vyzva-ix/
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/nizkouhlikove-technologie/
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/nizkouhlikove-technologie/
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/technologie/technologie-vyzva-viii-pro-zacinajici-podniky/
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/technologie/technologie-vyzva-viii-pro-zacinajici-podniky/
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/smart-grids-ii/
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/smart-grids-ii/
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/uspory-energie/uspory-energie-energeticky-efektivni-budovy-vyzva-ii/
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/uspory-energie/uspory-energie-energeticky-efektivni-budovy-vyzva-ii/
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/uspory-energie/uspory-energie-energeticky-efektivni-budovy-vyzva-ii/
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/uspory-energie/uspory-energie-vyzva-iv/
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/uspory-energie/uspory-energie-vyzva-iv/
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/skolici-strediska/skolici-strediska-vyzva-iii/
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/skolici-strediska/skolici-strediska-vyzva-iii/
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/nemovitosti/nemovitosti-vyzva-iii/
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AKTUALIZACE OP PIK 

HARMONOGRAMU PRO ROK 2019  
 

MPO jakožto řídící orgán OP PIK provedl 13. 3. 2019 aktualizaci harmonogramu 

výzev OP PIK pro rok 2019. Těmi nepodstatnějšími změnami harmonogramu 

byly úpravy níže uvedené. 

 

U výzvy VII. INOVACE - Inovační projekt došlo k přesunu data vyhlášení 

z května 2019 na září 2019. Důvodem je probíhající hodnocení aktuální výzvy 

a také možnost změn v programu (např. větší zaměření na problematiku 

sucha, apod.). S vyhlášením výzvy bude také ujasněna výše zbývající alokace 

na programu. 

 

U výzvy VII. APLIKACE došlo k přesunu data vyhlášení z července 2019 

na září 2019. Důvodem je probíhající hodnocení aktuální výzvy. S vyhlášením 

výzvy bude také ujasněna výše zbývající alokace na programu. 

 

U výzvy VI. Služby infrastruktury došlo ke změně alokace, a to k pozitivnímu 

navýšení na 800 mil. Kč. Tato výzva byla již vyhlášena. Podrobnější informace 

o výzvě najdete v další části tohoto vydání.  

 

V rámci aktualizace harmonogramu také došlo k některým změnám u výzev 

v rámci ITI. 

• II. Výzva Úspory energie v SZT - ITI Brno - změna termínu vyhlášení, příjem 

a ukončení příjmu. 

• I. Výzva Aplikace ITI Ostrava - změna termínu vyhlášení (posun 

o měsíc); příjem a ukončení příjmu žádostí se nezměnilo. 

• II. Výzva Aplikace ITI Olomouc - změna termínu vyhlášení (posun 

o 14 dní); příjem a ukončení příjmu žádostí se nezměnilo. 

• II. Výzva Aplikace - ITI Hradec Králové - Pardubice - změna termínu 

vyhlášení; příjem a ukončení příjmu žádostí se nezměnilo. 

• II. Výzva Technologie -  ITI Ostrava - změna alokace z důvodu opravy 

chybně uvedené částky alokace z 21 500 000 Kč na 20 500 000 Kč. 

• II. Výzva Nemovitosti - ITI Hradec-Pardubice - posun vyhlášení. 

• II. Výzva Technologie -  ITI Olomouc - změna alokace  (navýšení 

alokace z 23 mil. Kč na 63 mil. Kč), upřesnění podporované aktivity, 

upřesnění cílové skupiny žadatele z start-up na MSP. 

 

 

Kompletní harmonogram naleznete na stránkách API. 

https://www.agentura-api.org/op-pik-obecne/
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PROGRAM SLUŽBY INFRASTRUKTURY  
 

Před několika dny byla vyhlášena další výzva v rámci programu Služby 

infrastruktury, jejímž cílem je zintenzivnit spolupráci podnikatelských subjektů 

s veřejným sektorem v oblasti VaVaI. Současně již běží i příjem žádostí 

o podporu. Oproti minulé výzvě je v té současné větší rozsah podporovaných 

aktivit. Níže Vám je detailněji představujeme. 

 

a) AKTIVITA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB INOVAČNÍM PODNIKŮM – MSP  

Pokud jste podnikatelským subjektem a působíte jako vlastník či provozovatel 

inovační infrastruktury, můžete získat podporu na poskytování svých služeb 

inkubovaným či dalším inovativním podnikům. Konkrétně jde o poskytování 

služeb vědeckotechnických parků, inovačních center či podnikatelských 

inkubátorů, a to inkubovaným a dalším inovativním podnikům, které se svou 

velikostí řadí mezi malé a střední.  

 

Preferovanými oblastmi podpory jsou: 

• strategické řízení a management inovací;  

• strategické poradenství při vstupu na nové trhy;  

• ochrany a využití práv duševního vlastnictví;  

• navazování a rozvíjení výzkumné spolupráce;  

• komercializace výsledků výzkumu;  

• přístupu ke kapitálu; validace podnikatelského modelu;  

• rozvoj řízení procesů ve firmě;  

• vedení zaměstnanců;  

• obchodní a marketingové strategie;  

• poradenství v oblasti návrhových či konstrukčních procesů. 

 

Dotaci lze získat na osobní náklady poradců a expertů spojené s poskytováním 

poradenských služeb konečným příjemcům (inovativním MSP), dále na nákup 

externích poradenských služeb, marketing a propagaci či na režijní náklady. 

 

Míra dotace je poskytována v rozmezí 75 – 100 % ze způsobilých výdajů dle 

konečného příjemce. Výše dotace se pohybuje od 1 mil. Kč až do výše 

15 mil. Kč v případě příjemce – zprostředkovatele dotace (inovační 

infrastruktury). Dotace na služby pro konečného příjemce (konkrétní MSP) se 

pak pohybuje od 50 tis. Kč až do výše 250 tis. Kč. 
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Dalšími podporovanými aktivitami jsou: 

 

b) PROVOZOVÁNÍ INOVAČNÍ INFRASTRUKTURY  

Jedná se o provozování již vybudovaného Vědeckotechnologického parku, 

Podnikatelského inkubátoru, Inovačního centra. Podporu lze získat pouze 

v režimu de minimis.  

 

c) ROZŠÍŘENÍ PROSTOR INOVAČNÍ INFRASTRUKTURY, POŘÍZENÍ NOVÉHO 

VYBAVENÍ A ZLEPŠENÍ KAPACIT PRO SPOLEČNÉ VYUŽÍVÁNÍ TECHNOLOGIÍ.  

Jedná se o aktivity rozšíření již existující inovační infrastruktury (VTP/PI), avšak 

případné stavební práce nesmí zasahovat/změnit, ohrozit závazný ukazatel 

a cílové aktivity původního projektu.  

 

d) VÝSTAVBA NOVÉ SDÍLENÉ INOVAČNÍ INFRASTRUKTURY  

Tato aktivita je možná pouze v regionu, kde bude prokázán nedostatek 

vhodné výzkumné nebo inovační infrastruktury pro podnikatelské subjekty. 

 

Dotaci pro tyto aktivity lze získat na výdaje na: 

- pořízení dlouhodobého hmotného majetku např. nákup pozemků, budov, 

strojů a jiného zařízení nezbytného pro vybavení inovační infrastruktury za 

podmínky, že se jedná o odepisovatelná aktiva (mimo pozemek); 

- výdaje na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (pořízení patentů, 

licencí a know-how nepřesahující cenu obvyklou, přičemž posudek nesmí 

být ke dni pořízení majetku starší než 3 měsíce; software apod.); 

- náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku do výše 50 % 

celkových způsobilých výdajů na projekt; 

- provozní náklady, zejména služby poradců, expertů, studie, školení, 

semináře, workshopy, propagace, síťové neskladovatelné dodávky apod. 

 

Míra dotace je poskytována v rozmezí 50 – 75 % ze způsobilých výdajů dle 

konečného příjemce. Výše dotace se pohybuje ve výši 1 – 30 mil. Kč v případě 

projektů neobsahujících stavební práce, příp. 5 – 100 mil. Kč v případě projektů 

obsahujících stavební práce.  

 

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

mimo území NUTS II Praha.  

 

Žádosti o podporu lze podávat od 29. 3. 2019 do 30. 6. 2019. 

 

 

Přesné znění této výzvy naleznete na stránkách API. 

 

https://www.agentura-api.org/programy-podpory/sluzby-infrastruktury/sluzby-infrastruktury-vyzva-vi/
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PROGRAM PROOF OF CONCEPT 
 

Jste malým či středním podnikem a chcete ověřit aplikační potenciál nových 

výsledků výzkumu a vývoje vyvinutých organizacemi pro výzkum a šíření 

znalostí před jejich možným uplatněním v praxi? Jestliže ano, potom je druhá 

výzva tohoto programu určena právě pro Vás. 

 

V první výzvě vyhlášené koncem roku 2017 bylo podpořeno celkem 13 projektů 

s požadovanou dotací 54 mil. Kč. MPO druhou výzvu vyhlásilo 20. prosince 

2018 s celkovou alokací 200 mil. Kč. Příjem žádostí běží od 4. 1. 2019 a dle 

statistiky API k 1. 4. 2019 nebyla zatím podána žádná žádost o podporu. Příjem 

žádostí běží do 6. 5. 2019. 

 

Podporovány jsou projekty podnikatelských subjektů, které mají za cíl ověřit 

aplikační potenciál nových výsledků výzkumu a vývoje vyvinutých 

organizacemi pro výzkum a šíření znalostí před jejich možným uplatněním 

v praxi, přičemž transfer technologií do podniku může být již dokončený, 

tj. podnik má již zajištěná práva duševního vlastnictví, nebo je ve fázi příprav. 

 

Aktivity, které výzva podporuje, jsou následující. 

a) Aktivity související s ověřením technické proveditelnosti a komerčního 

potenciálu výzkumu a vývoje s cílem zavedení nového produktu/služby 

na trh. Míra podpory je 50 – 70 % dle velikosti podniku a aktivit. 

➔ Výstupem projektu bude studie proveditelnosti, která bude sloužit jako 

podklad pro realizaci další možné fáze projektu. 

b) Aktivity směřující k dopracování výzkumu a vývoje do finální fáze 

a k přípravě jeho komercializace – např. testování a ověřování nových 

nebo zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb v reálných provozních 

podmínkách, verifikace výkonnosti, demonstrační aktivity, pilotní projekty 

a další činnosti směřující ke zdokonalování a dopracování prototypu 

a nasazení nového produktu/procesu/služby na trh. Míra podpory je 

35 - 50 % dle velikosti podniku a aktivit. 

➔ Výstupem projektu bude také detailní plán komercializace. 

 

Způsobilé výdaje jsou následující. 

• Náklady přímo spojené s vytvořením studie proveditelnosti (u aktivity a) či 

náklady související s aktivitami spadajícími do kategorie experimentálního 

vývoje (aktivita b) – osobní náklady, odpisy dlouhodobého hmotného 

a nehmotného majetku využívané pro účely projektu, konzultační a externí 

odborné služby, náklady na materiál, režijní náklady. 

• Náklady na vyslání vysoce kvalifikovaných pracovníků z organizace pro 

výzkum a šíření znalostí, kteří u příjemce podpory pracují na činnostech 

v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v nově vytvořené funkci, avšak 

nenahrazují jiné pracovníky. 

• Náklady na získání a uznání patentů a dalších nehmotných aktiv. 
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Mezi způsobilé výdaje lze kromě vývojových činností zařadit také výdaje 

zaměřující se na průzkum trhu, zjišťování zájmu a požadavků finálních 

zákazníků, výdaje na přípravu komercializace i zajištění ochrany duševního 

vlastnictví. 

 

Dotace je poskytována v minimální výši 300 tis. Kč a do maximální výše 

5 mil. Kč (u aktivity a) a do výše 10 mil. Kč (u aktivity b).  

 

Každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně 2 projekty 

(tzn. dvě aktivní žádosti o podporu). 

 

Nutností je místo realizace projektu na území ČR vyjma území hl. m. Prahy. Sídlo 

společnosti však může být v Praze.  

 

Více informací o programu naleznete na stránkách API. 

https://www.agentura-api.org/programy-podpory/proof-of-concept/proof-of-concept-vyzva-ii/
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PROGRAM MARKETING - 

ZAHRANIČNÍ VELETRHY 
 

Jste malým či středním podnikem a jezdíte propagovat svou firmu 

na zahraniční výstavy či veletrhy? Pokud ano, od 1. března byl spuštěn příjem 

žádostí do čtvrté výzvy programu Marketing, v rámci které můžete získat 

dotaci na tuto formu propagace. 

 

Během prvního měsíce sběru žádostí zatím nedošlo k překročení alokace pro 

tuto výzvu, která činí 200 miliónů Kč. K 1. 4. 2019 to bylo přesně 70 projektů 

s požadovanou výší dotace 133 mil. Kč. V případě výraznějšího převisu 

kvalitních projektů může Řídící orgán OP PIK alokaci na tuto výzvu adekvátně 

navýšit dle aktuálního stavu vyčerpaných peněz v předchozích výzvách.  

 

Je zde tedy stále prostor pro podání Vaší žádosti o podporu. Průběžný příjem 

žádostí poběží do 31. 5. 2019. Řídicí orgán může ale zastavit příjem žádostí 

o podporu při dosažení hranice 400 mil. Kč. Proplaceny budou projekty do 

výše alokace programu, zbývající projekty budou umístěny do tzv. „zásobníku“. 

 

V rámci této Výzvy je možné získat 50 % dotaci na účast žadatele 

na zahraničních veletrzích (tj. i na Slovensku). Výše dotace musí činit 

minimálně 200 tis. Kč a je možné získat maximálně 4 mil. Kč. 

 

Mezi způsobilé výdaje patří: 

• účast podnikatelů na veletrzích a výstavách v zahraničí (max. 10 účastí 

v rámci projektu, max. 1 000 000 Kč na 1 veletrh) – účastnické poplatky; 

pronájem, zřízení a provoz stánku; 

• doprava vč. balného a manipulace (max. 300 000 Kč na 1 veletrh) – 

vystavovaných exponátů, stánku a jeho vybavení; 

• marketingové propagační materiály (max. 100 000 Kč na 1 veletrh) –  

tvorba propagačních materiálů v cizích jazycích pro účely účasti 

na konkrétním veletrhu, a to letáky, prospekty, brožury, katalogy, 

produktové listy, CD/DVD/flashdisk prezentace (max. 150 000 Kč 

na projekt), inzeráty v tisku ve formě pozvánky na veletrh (max. 

250 000 Kč na projekt), včetně grafických návrhů, překladů do cizích 

jazyků, tisku. 

 

Není možné podpořit účast na konferencích, seminářích, sympóziích či jiných 

akcích, jejichž hlavním účelem není výstavní či veletržní funkce. Výjimkou jsou 

akce mající i výstavní charakter a tento typ akcí je pro dané odvětví typické.  

 

Nutností je místo realizace projektu na území ČR vyjma území hl. m. Prahy. Sídlo 

společnosti však může být v Praze. Nejzazším termínem pro ukončení projektu 

je 31. 12. 2022.  

 

 

Více informací o programu naleznete na stránkách API.  

https://www.agentura-api.org/programy-podpory/marketing/marketing-vyzva-iv/
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ZJEDNODUŠENÍ ADMINISTRATIVY 

V OP PIK 
 

MPO koncem března 2019 oznámilo, že v rámci zjednodušení procesů 

implementace OP PIK dochází ke změně procesu vydávání Rozhodnutí 

o poskytnutí dotace (RoPD) a Dodatku k Rozhodnutí (DOD). 

 

Od 11. 3. 2019 již není ze strany žadatelů/příjemců vyžadován elektronický 

podpis Rozhodnutí ani Dodatku. 

 

Právní akty budou odsouhlaseny formou depeše a následně předány řídicímu 

orgánu, který zajistí elektronický podpis Poskytovatele dotace. Elektronicky 

podepsaný dokument pak bude nahrán do MS2014+ na záložku právního aktu 

příslušného projektu. Rozhodnutí ani dodatek již nebudou zasílány do datových 

schránek ani poštou. 

 

Oficiální oznámení můžete najít na stránkách MPO. 

 

 

Pro snadnější administraci projektů v aplikaci MS2014+ připravila agentura API 

pro žadatele o dotační podporu z OP PIK názorná videa, která jim usnadní se 

pohybovat v této aplikaci. Videonávody mají charakter názorných příkladů 

práce s tímto systémem. 

 

Více informací můžete nalézt na stránkách API. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.efacz.com/ 

člen AMSP ČR 

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/aktualni-informace/rozhodnuti-a-dodatky-nove-bez-elektronickeho-podpisu-zadatele--244857/
https://www.agentura-api.org/is-kp14/videonavody-is-kp14/
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SEZNAM PROJEKTŮ 

FINANCOVANÝCH Z FONDŮ  

VNĚJŠÍ SPOLUPRÁCE EU 
 

 

PŘEDBĚŽNÁ OZNÁMENÍ: 

 

EDF 

 

Ghana -  Contract title: Supply, Delivery, Installation; After Sales Training of 

Personnel and After Sales Servicing of Office Equipment and Accessories, 

Vehicles and Furniture under the Ghana Employment and Social Protection 

Programme. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1554817160395&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=140213 

The contract involves the supply, delivery, installation and after-sales servicing 

and training of personnel for Office Equipment and accessories, Vehicles and 

Furniture to the Ministry of Gender, Children and Social Protection (MoGCSP), 

Ministry of Employment and Labour Relations, Office of the Head of Local 

Government Service, Regional and District Coordinating offices, and the 

Association of Ghana Industries in the Greater Accra, Brong Ahafo, Central, 

Northern and Western Regions. 

 

 

 

IPA 

 

Bosnia and Hercegovina -  EU support for supply of equipment to IDDEEA 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1554817160395&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=140229 

 

This Contract includes the supply of the equipment for the Agency for 

Identification Documents, Registers, and Data Exchange (IDDEEA) in the field 

of ICT as per Lots indicated below. Contract will enhance the technical 

capacity of the IDDEEA, necessary for support to the current and planned e-

service users enabling all citizens, companies and civil society to complete 

their transactions with the public administration in a transparent, secure, 

simplified, and expedited way, at lower financial costs. 

 

The contract is divided into following lots: 

Lot 1: Embossing press for license plates and hot stamping machine  

Lot 2: Video surveillance and access control system  

Lot 3: Notebooks, Desktops computers and printers  

Lot 4: Network Equipment  

Lot 5: Big data Appliance, Servers and other Equipment  

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
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=1554817160395&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=140213
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1554817160395&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=140213
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1554817160395&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=140213
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1554817160395&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=140229
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1554817160395&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=140229
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1554817160395&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=140229
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Lot 6: PKI - HA appliance with integrated Sign Server and Timestamp server 

 

Montenegro – improving access to finance of private sector for 

competitiveness and innovation. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1554817160395&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=140230 

 

Ex-ante assessment of present financial instruments will be developed in order 

to identify existing funding gaps, including the overall analysis of financial 

policy framework, with the final goal to improve regulative and better adjust 

equity finance models and investment tools (i.e. equity, venture capital, 

business angels, crowdfunding, cryptocurrency etc.) to the needs of SMEs and 

in particular start-ups. Based on the findings, an Investment Strategy and 

Investment Readiness Programme will be developed and new Financial 

Instruments to business will be introduced and promoted in with public and 

private financial institutions. 

 

 

Turkey –  Technical Assistance for Strengthening Institutional Capacity of the 

Judiciary and Execution System for the Fight against Addiction. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1554817160395&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=140224 

 

The Contract will contribute to the improvement of institutional capacity of 

Judiciary in terms of fight against drug addiction. 

In this context the contract will cover activities such as trainings, workshops, 

needs assessment, drug addiction awareness raising group programmes, 

family counselling programmes, establishment of a monitoring and integration 

system, studies on regulations about drugs etc. 

 

 

Turkey –  Supply of Equipment for the Promoting Youth Employment in TRC3 

Region Operation. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1554817160395&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=140219 

 

The purpose of this contract is to improve the physical capacity of Public 

Education Centers in Mardin, Batman and Şırnak through supply of relevant 

equipment to increase the vocational skills of young people in TRC3 Region 

and promote their integration into the labour market. 

 

Contract is divided into following lots: 

 

Lot 1: IT Equipment 

Lot 2: Natural Gas Interior Installation Equipment 

Lot 3: Air Conditioners Maintenance and Repair Equipment 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1554817160395&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=140230
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1554817160395&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=140230
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1554817160395&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=140230
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1554817160395&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=140224
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1554817160395&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=140224
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1554817160395&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=140224
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1554817160395&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=140219
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1554817160395&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=140219
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1554817160395&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=140219
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Lot 4: Elevator Maintenance and Repair Equipment 

 

 

 

OZNÁMENÍ O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE: 

 

EDF  

 

 

Jamaica -  Supply of Equipment (LEAs) for the Ministry of National Security of 

Jamaica.  

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1554730143573&do=publi.detPUB&searchty

pe=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=14

0212 

 

This contract will support the Government of Jamaica, through the Ministry of 

National Security for the supply of equipment for the following three (3) Law 

Enforcement Agencies located in Kingston, Jamaica: 

 

• The Major Organised Crime and Anti-Corruption Agency (MOCA) 

• The Counter-Terrorism and Organised Crime Investigation Branch (C-TOC) 

• The Financial Investigation Division (FID) of the Ministry of Finance and 

Public Service 

 

IPA 

 

Bosnia and Hercegovina -  Support to NIPAC in the programming of Pre-

Accession Assistance Bosnia and Herzegovina. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1554730143573&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139861 

To support the National IPA Coordinator's (NIPAC) Office and all other relevant 

institutions and stakeholders in Bosnia and Herzegovina at different levels of 

governance in fulfilling the requirements necessary for efficient and effective 

programming and absorption of EU pre-accession assistance.  

 

Kosovo -  Technical Assistance to support the implementation of Public 

Finance Management Reforms in Kosovo. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1554730143573&do=publi.detPUB&searchty

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

40110  

Support the on-going reforms within the Public Finance Management (PFM) 

system in Kosovo through the provision of policy advice, technical assistance 

and support to institutional and human resource capacity building in the 

Ministry of Finance (MoF) and related relevant institutions. The project is 

expected among other to assist in: 

 

• Improvement of the PFM monitoring and evaluation mechanisms, including 

quality of data; 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1554730143573&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=140212
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1554730143573&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=140212
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1554730143573&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=140212
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1554730143573&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=140212
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1554730143573&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139861
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1554730143573&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139861
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1554730143573&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139861
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1554730143573&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=140110
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1554730143573&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=140110
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1554730143573&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=140110
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1554730143573&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=140110
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• Enhancing capacities in the areas of macroeconomic analysis, budget 

planning and execution and fiscal policy; 

• Support and strengthen the Public Internal Financial Control systems, and 

the Central Harmonization Unit; 

• Support the revenue collection agencies on improvement of the domestic 

revenue mobilization system and policies; and, 

• Support the central public procurement institutions in the effective 

implementation of public procurement legislation. 

 

Serbia - Construction, rehabilitation and completion of sports facilities 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1554730143573&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=140223  

The project is designed to improve sport´s infrastructure in different 

cities/municipalities to provide improved conditions for sport/educational 

activities.  

 

 

Turkey -  Strengthening the Transport Operating Structure and ERAs in IPA II 

(2014-2020) Period. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1554730143573&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139809 

The overall objective of this contract is strengthening the operational capacity 

of the Directorate General for EU Affairs and Foreign Relations (DG EUFR), 

Department for European Union Investments (EUID) within Ministry of Transport 

and Infrastructure as the Operating Structure responsible for the successful 

management and implementation of Multi-annual country Action Programme 

for Turkey on Transport (MAAP-T). 

Within this contract, the successful tenderer shall provide technical assistance 

to the Operating Structure, the Internal Audit Unit and the End-Recipients of 

Assistance through in house consultancy for capacity building. The Contractor 

shall also support to the financial and contractual aspects during the 

implementation of consultancy assignments for the preparation, 

implementation and management of the IPA II assistance during the various 

phases of the IPA programme cycle by professional expertise services. 

In this respect the main activities in the Contact are: 

1. Consultancy Support for the implementation of MAAP-T (Multi-annual 

country Action Programme for Turkey on Transport, 

2. Technical Assistance and Capacity Building to the Operating Structure, 

Internal Audit and End Recipients of Assistance on Project Preparation and 

Implementation, 

3. Updating and Implementing the Communication Strategy of MAAP-T, 

4. Capacity-building Activities for the Operating Structure, the Internal Audit 

and potential and actual End Recipients of Assistance. 

 

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1554730143573&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=140223
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1554730143573&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=140223
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1554730143573&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=140223
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1554730143573&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139809
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1554730143573&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139809
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1554730143573&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139809
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Western Balkans –  Regional communication programme for the Western 

Balkans. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1554730143573&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=140098  

Component 1: Integrated communication campaigns. This component covers 

a series of 2-3 high impact thematic campaigns with a strong unified message 

and branding for the EU, with targeted outreach throughout the Western 

Balkans region and wide coverage via multiple channels. 

Component 2: Raising awareness through an online platform. Based on the 

model of the regional communication programme in the Neighbourhood 

region (EUNeighbours.eu), this component aims to set up a one-stop-shop for 

news and project stories from the region. It entails sourcing news and 

information on EU related issues and EU funded projects and production of 

audio-visual content for online and social media. 

Component 3: Public diplomacy through multipliers. This component will focus 

on the establishment and management of a network of Young European 

Ambassadors, based on the model from the Neighbourhood East region, to 

engage in people-to-people outreach. It will also help establish contacts and 

partnerships with relevant organisations in the Western Balkans region, 

including regional bodies and networks, in order to ensure sustainability and 

multiplier effect of EU messages/EU project stories and content. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstvo 

zahraničních 

věcí 
www.mzv.cz 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1554730143573&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=140098
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1554730143573&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=140098
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1554730143573&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=140098
http://www.mzv.cz/
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ZÁRUKA K FINANCOVÁNÍ AKTIVIT 

NA ROZVOJOVÝCH TRZÍCH 
 

Program ZÁRUKA ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE podpoří 

prostřednictvím bankovních záruk soukromé investice tuzemských podnikatelů 

na rizikových trzích v rozvojových zemích. 

 

Příjem žádostí o bankovní záruky v programu ZÁRUKA ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ 

SPOLUPRÁCE bude zahájen 15. 4. 2019. 

 

  Jakou záruku nabízíme? 
• za úvěr převážně investiční 

• až do výše 50 % jistiny zaručovaného úvěru 

• výše záruky až 25 000 000 CZK 

• výše zaručovaného úvěru není omezena 

• platnost bankovní záruky až 8 let 

• poplatek ve výši 0,5 % p.a. 

 
Záruku lze získat při zaměření projektu na: 
• udržitelné nakládání s přírodními zdroji 

• zemědělství a rozvoj venkova 

• ekonomickou transformaci 

• růst a podporu místní zaměstnanosti 

• udržitelný rozvoj partnerských zemí 

 
Na co můžete zaručovaný úvěr využít? 
• pořízení a technické zhodnocení (tj. nástavby, přístavby, rekonstrukce,  

•  modernizace) dlouhodobého hmotného majetku 

• pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 

• náklady spojené s transferem 

• náklady spojené s realizací projektu v cílové rozvojové zemi 

 
 

Pro koho je určen? 
• podpora je určena tuzemským podnikatelům bez rozdílu velikosti, kteří 

mohou podnikat či investovat v některé z rozvojových zemí vymezených 

dle regionálního zaměření programu ZÁRUKA ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ 

SPOLUPRÁCE 

 

   Více informací naleznete zde: 

   https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-zrs/?rc 

 

 

 

 

 

      Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. 

     www.cmzrb.cz 

https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-zrs/?rc
http://www.cmzrb.cz/
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MIKROGRANTY PRO MSP,  

O KTERÝCH SE NEVÍ? 

 
EU nabízí program mikrograntů na podporu projektů, ale i studií (potřebných 

k potenciálním aplikacím). Jde o evropský projekt KET4CleanProduction 

(KET4CP), jehož cílem je propojovat SME v oblasti "zelenější" a efektivnější 

produkce. Mikrogranty jsou nabízeny jako paušální částka (lump-sum) pro 

projekty nadnárodní spolupráce mezi malými a středními podniky (MSP)  

a minimálně 2 technologickými centry KET (KET TC). Cílem je integrovat klíčové 

technologie pro řešení problémů směrem k udržitelné (čisté) produkci. Důraz je 

kladen na modernizaci výrobních procesů. Výhodou je minimální 

administrativní náročnost - pokud bude grant schválen, není povinnost 

vykazovat nic a není tedy namístě obávat se administrativy. 

 

https://www.ket4sme.eu/micro-grants 

 

Tento program mohou využít nejen členské státy EU, ale je určen i pro 

associeted countries  (např. Norsko, Srbsko apod.). Do tohoto programu 

zapadá oblast energie, chemie, environment. 

Celková maximální hodnota projektu může být 71 429 €, přičemž podpora ze 

strany EU je 50 000 €. 

Granty jsou a budou v jednotlivých vlnách, ovšem každý podnik může grant 

dostat pouze jednou. Mikrogranty lze využít v oblastech např. nanotechnologií 

a solární energetiky (a OZE všeobecně). České malé a střední podniky tyto 

granty vůbec nevyužívají a je otázka proč. 

 

Především v oblastech transformací CO2, potažmo mobility nabízí pomoc se 

žádostí Česká Technologická Platforma Biopaliv. 

 

Kontakt:  

Ing. Leoš Gál 

předseda České Technologické Platformy Biopaliv 

Rubeška 393/7 

190 00 Praha 9 

mobil: + 420 736 505 012 

e-mail: leos.gal@seznam.cz 

 

 

 

Česká Technologická Platforma Biopaliv 

www.biopaliva-ctpb.cz 

 

https://www.ket4sme.eu/micro-grants
mailto:leos.gal@seznam.cz
http://www.biopaliva-ctpb.cz/

