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OPPIK – aktuálně otevřené výzvy 
 

Níže je uveden seznam vybraných vyhlášených dotačních výzev pro 

podnikatelské subjekty s otevřeným příjmem žádostí v rámci OP PIK.  

 

Program podpory Zaměření programu podpory 
Příjem 

žádostí 

Spolupráce – 

Technologické platformy 

– Výzva III 

Podpora rozvoje klastrů, technologických 

platforem a dalších typů kooperačních sítí 

10.06.2019 

– 

10.09.2019 

Služby infrastruktury – 

Výzva VI 

Výstavba, provoz či rozšíření prostor inovační 

infrastruktury (vědeckotechnické parky, 

podnikatelské inkubátory, inovační centra) 

29.03.2019 

– 

30.06.2019 

Vysokorychlostní internet 

– Výzva II 

Rozšíření infrastruktury umožňující 

vysokorychlostní přístup k internetu 

(přístupové sítě nové generace) 

08.05.2019 

– 

08.07.2019 

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 – Úprava 

bioplynu na biometan a 

jeho vtláčení do sítě – 

Výzva IV 

Zavádění nových technologií v oblasti 

nakládání energií a druhotných surovin 

03.12.2018 

– 

 

30.09.2019 

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 

https://www.agentura-api.org/programy-podpory/spoluprace/spoluprace-technologicke-platformy-vyzva-iii/
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/spoluprace/spoluprace-technologicke-platformy-vyzva-iii/
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/spoluprace/spoluprace-technologicke-platformy-vyzva-iii/
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/sluzby-infrastruktury/sluzby-infrastruktury-vyzva-vi/
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/sluzby-infrastruktury/sluzby-infrastruktury-vyzva-vi/
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/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/nizkouhlikove-technologie-uprava-bioplynu-na-biometan-a-jeho-vtlaceni-do-site-vyzva-iv/
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/nizkouhlikove-technologie/nizkouhlikove-technologie-uprava-bioplynu-na-biometan-a-jeho-vtlaceni-do-site-vyzva-iv/
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/nizkouhlikove-technologie/nizkouhlikove-technologie-uprava-bioplynu-na-biometan-a-jeho-vtlaceni-do-site-vyzva-iv/
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/nizkouhlikove-technologie/nizkouhlikove-technologie-uprava-bioplynu-na-biometan-a-jeho-vtlaceni-do-site-vyzva-iv/
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/nizkouhlikove-technologie/nizkouhlikove-technologie-uprava-bioplynu-na-biometan-a-jeho-vtlaceni-do-site-vyzva-iv/
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/
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STATISTIKY UKONČENÝCH VÝZEV 

OPPIK 
 

U některých výzev OPPIK byl koncem května ukončen příjem žádostí. Níže 

máte uveden přehled o stavu podaných žádostí do těchto výzev k 31. 5. 2019 

dle statistik API.  

 

Název výzvy 

Alokace 

výzvy 

v mil. Kč 

Podané Žádosti o 

podporu1 

Administrované Žádosti 

o podporu2 

Počet 

Požadova

ná dotace 

v mil. Kč 

Počet 

Požadova

ná dotace 

v mil. Kč 

MARKETING, výzva IV 200 220 363 204 341 

NEMOVITOSTI, výzva III 1 400 235 3 228 154 2 195 

NÍZKOUHLÍKOVÉ 

TECHNOLOGIE, výzva 

IV – aktivita 

Elektromobilita 

200 289 206 326 262 

NÍZKOUHLÍKOVÉ 

TECHNOLOGIE, výzva 

IV – aktivita Druhotné 

suroviny 

500 16 187 33 555 

NÍZKOUHLÍKOVÉ 

TECHNOLOGIE, výzva 

IV – Akumulace 

energie 

100 32 62 43 76 

TECHNOLOGIE PRO 

ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKY, 

výzva VIII 

250 443 399 358 326 

ŠKOLICÍ STŘEDISKA, 

výzva III 
400 95 345 80 294 

ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY, 

výzva IV - aktivita 

Zřizování a provoz 

center 

500 36 467 35 452 

ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY, 

výzva IV – aktivita 

Budování a 

modernizace 

datových center 

1 500 36 2 774 28 1 792 

1 Souhrn všech registrovaných Žádostí o podporu 

2 Souhrn aktivních projektů 
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Výzva IV. programu MARKETING – Celková alokace výzvy činí 200 mil. Kč. 

Požadovaná dotace u podaných projektů činí necelých 363 mil. Kč (resp. 

341 mil. Kč u aktivních projektů). To znamená překročení celkové alokace 

výzvy. Vyhodnocení žádostí bude probíhat průběžně dle termínu podání 

žádosti. 

 

Výzva III. programu NEMOVITOSTI – Celková alokace výzvy v programu 

Nemovitosti byla stanovena na 1,4 mld. Kč, přičemž byly podány žádosti 

s požadovanou dotací více než 3 mld. Kč (resp. přes 2 mld. Kč u aktivních 

žádostí). To znamená, že došlo k více než dvojnásobnému přečerpání výzvy. 

Vyhodnocení žádostí bude probíhat průběžně dle termínu podání žádosti. 

 

Výzva IV. programu NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE – Ve statistice je 

pravděpodobně chyba na straně vydavatele, neboť jak lze vidět v tabulce, 

API uvádí vyšší počet administrovaných žádostí než žádostí podaných. Lze 

tedy předpokládat, že došlo k prohození sloupců. Z uvedených čísel je však 

patrné, že k překročení alokace došlo u aktivity Elektromobilita a k nepatrnému 

překročení alokace došlo rovněž u aktivity Druhotné suroviny. Pro všechny 

kvalitní podané projekty v rámci aktivity Akumulace energie je alokace 

dostatečná. 

 

Výzva VIII. programu TECHNOLOGIE PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKY – V rámci výzvy 

VIII. Bylo podáno přes 443 žádostí, přičemž z celkové alokace  

250 mil. Kč je momentálně žadateli žádáno o 399 mil. Kč (resp. 326 mil. Kč 

u aktivních projektů). I zde tedy byla překročena alokace. Vyhodnocení 

žádostí bude probíhat průběžným způsobem.  

 

Výzva III. programu ŠKOLICÍ STŘEDISKA – O program Školicí střediska nebyl příliš 

velký zájem. V této výzvě bylo podáno 95 žádostí s požadovanou dotací 

necelých 345 mil. Kč (resp. 294 mil. Kč u aktivních projektů). Celková alokace 

výzvy je stanovena na 400 mil. Kč, takže je zde dost peněz pro všechny 

podané projekty, které úspěšně projdou hodnocením. 

 

Výzva IV. programu ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY – Aktivity v programu ICT A SDÍLENÉ 

SLUŽBY byly žadateli žádané. Alokace aktivity Zřizování a provoz center byla 

téměř vyčerpána. Bylo zde podáno 36 žádostí s požadovanou dotací 

467 mil. Kč (resp. 452 mil. Kč u aktivních projektů) z dostupné alokace 

stanovené výzvou 500 mil. Kč. Co se týká aktivity Budování a modernizace 

datových center s alokací 1,5 mld. Kč, ta byla výrazně překročena. Bylo 

podáno 36 žádostí požadovanou dotací 2,77 mld. Kč (resp. 1,8 mld. Kč 

u aktivních projektů). Vyhodnocení žádostí bude probíhat průběžně. 

 

Kompletní přehled čerpání alokace OP PIK naleznete na stránkách API. 

https://www.agentura-api.org/op-pik-obecne/statistiky/
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SPOLUPRÁCE – TECHNOLOGICKÉ 

PLATFORMY 
 

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo v pátek 31. května 2019 Výzvu III 

programu podpory Spolupráce – Technologické platformy. Ta je zaměřena na 

rozvoj inovačních sítí, tzv. technologických platforem (TP). Cílem je zvýšit 

intenzitu u společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi 

podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou. 

 

Podporovány jsou koordinační činnosti technologické platformy, a to zejména: 

A. v oblasti řešení průmyslových (a souvisejících společenských) výzev 

daného odvětví a uplatnění pokročilých technologií; 

 

B. navázání hlubší spolupráce TP s evropskými technologickými 

a inovačními platformami (ETIP) nebo obdobným strategickým 

partnerem na evropské úrovni; 

 

C. koordinace českých podnikatelských subjektů a organizací pro výzkum 

a šíření znalostí v přístupu do programu Horizont 2020 a dalších 

evropských programů. 

 

Projekt musí obsahovat naplánované aktivity a definovat jednotlivé výstupy 

v rámci hlavních podporovaných aktivit, tj. za aktivity A), B) i C). Nelze 

realizovat např. pouze jednu z aktivit. 

 

Podporovány jsou dále aktivity směřující k rozvoji oboru a TP, zlepšení 

inovačního prostředí, odstraňování identifikovaných bariér jeho rozvoje, sdílení 

znalostí a informací, technologický foresight a iniciace výzkumných 

a vývojových projektů v oblastech definovaných v SVA2 a IAP3 jako klíčových 

pro budoucí konkurenceschopnost a udržitelný rozvoj.  

 

Podporováno je další rozpracování/aktualizace strategických dokumentů. 

Všichni příjemci podpory v III. Výzvě programu Spolupráce - Technologické 

platformy jsou povinni na konci projektu předložit aktualizovaný dokument 

Strategická výzkumná agenda. 

 

Uznatelnými náklady jsou: 

• mzdy a pojistné;  

• hardware a software;  

• služby poradců, expertů, studie;  

• semináře, konference;  

• marketing a propagace;  

• nájem;  

• dodatečné režijní náklady. 

 

Na jeden projekt lze získat až 75 % ze způsobilých výdajů, přičemž minimální 

výše dotace je 500 tis. Kč a maximální výše pak 5 mil. Kč. 
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O podporu mohou žádat účelově zřízené sdružení podnikatelů spolu 

s organizacemi pro výzkum a šíření znalostí či jinými institucemi a organizacemi, 

pokud směřuje k naplňování cílů stanovených Výzvou.  

 

Žádosti o podporu jsou přijímány od 10. 6. 2019 do 10. 9. 2019. Každý žadatel 

(1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně 1 projekt. Systém sběru 

žádostí bude kolový. 

 

Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha a zároveň většina 

členů technologické platformy musí mít sídlo na území ČR mimo NUTS 2 Praha. 

 

 

Přesné znění této výzvy naleznete na stránkách API. 

 

https://www.agentura-api.org/programy-podpory/spoluprace/spoluprace-technologicke-platformy-vyzva-iii/
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NEJBLIŽŠÍ VÝZVY OPPIK 
 

Dle aktuálního harmonogramu nás v červnu a červenci čeká vyhlášení 

nových výzev některých programů. Ještě na konci června dojde k vyhlášení 

programu Technologie. V červenci pak půjde především o programy Úspory 

energie či Nemovitosti a dále o programy Obnovitelné zdroje energie či Smart 

Grids. 

Název Zaměření 
Alokace 

výzvy 

Vyhlášení 

výzvy 

Příjem 

žádostí 

Technologie – 

Průmysl 4.0 

Pořízení nových strojů, 

technologických 

zařízení a vybavení 

500 mil. Kč 28.6.2019 

1.8.2019 

- 

1.11.2019 

 

Nemovitosti – 

Cestovní ruch 

Modernizace výrobních 

provozů, rekonstrukce 

stávající zastaralé 

podnikatelské 

infrastruktury 

600 mil. Kč 3.7.2019 

3.10.2019 

- 

3.3.2020 

Nemovitosti – 

Uhelné regiony 

Modernizace výrobních 

provozů, rekonstrukce 

stávající zastaralé 

podnikatelské 

infrastruktury 

1,4 mld. Kč 3.7.2019 

3.10.2019 

- 

3.3.2020 

Úspory energie 

Snížení energetické 

náročnosti 

podnikatelského 

sektoru 

4 mld. Kč 1.7.2019 

16.9.2019 

- 

30.4.2020 

Obnovitelné 

zdroje energie 

Výroba a distribuce 

energie pocházející z 

obnovitelných zdrojů 

640 mil. Kč 1.7.2019 

2.9.2019 

- 

31.3.2020 

Smart Grids I – 

Distribuční sítě 

Zlepšení kvality, 

spolehlivosti, 

bezpečnosti a 

udržitelnosti dodávek 

elektřiny 

60 mil. Kč 1.7.2019 

1.10.2019 

- 

31.3.2020 

 

Technologie – Průmysl 4.0 

Podporovány budou investice do výrobních a nevýrobních technologií a jejich 

propojení autonomní obousměrnou komunikací do výrobního procesu. 

 

Nemovitosti – Cestovní ruch 

Zaměření bude na modernizaci zastaralých, prostorově a technicky 

nevyhovujících objektů, budov a areálů, které bude možné znovu využít pro 

rozvoj podnikatelských činností a služeb MSP v cestovním ruchu. Pořízení 

nových technologií bude možné do maximální výše 30 % způsobilých výdajů. 

 

Nemovitosti – Uhelné regiony 

Výzva bude cílit na modernizaci zastaralých, prostorově a technicky 

nevyhovujících objektů, budov a areálů, které bude možné znovu využít pro 

rozvoj podnikatelských činností a služeb MSP v podporovaných CZ NACE na 

úrovni vymezených uhelných regionů. 
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Úspory energie 

Zde půjde o podporu aktivit, na které bylo cíleno i v předchozích výzvách. 

a. Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla 

v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za 

účelem zvýšení účinnosti, 

b. 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,  

c. modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro 

vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti, 

d. modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze 

v případě náhrady zastaralých technologií za nové efektivní osvětlovací 

systémy, např. světelných diod - LED), 

e. realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov 

v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna 

a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající 

prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace 

vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla), 

f. využití odpadní energie ve výrobních procesech, 

g. 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,  

h. instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (využití biomasy, solární 

systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy ), 

i. instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, 

nebo chladu pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní 

podmínky  

j. instalace akumulace elektrické energie (akumulátor musí být 

provozován v energetickém hospodářství, které má vlastní zdroj 

elektrické energie z OZE (např. FVE), nebo z KVET (mimo uhlí, LTO, TTO). 

 

Obnovitelné zdroje energie 

Program zahrnuje podporu následujících aktivit. 

• Výstavba větrných elektráren 

• Instalace solárních kolektorů 

• Instalace tepelných čerpadel 

• Výstavba a rekonstrukce výtopen na biomasu 

• Výstavba a modernizace malých vodních elektráren 

• Výstavba a modernizace zdrojů KVET na biomasu 

• Výstavba tepelných rozvodných zřízení z bioplynových stanic 

 

Smart Grids I – Distribuční sítě 

Půjde o podporu komplexních opatření ke zlepšení spolehlivosti, informovanosti 

a zavádění bilance a optimalizace provozu v distribučních soustavách. 

 

Podrobnější informace Vám poskytneme po vyhlášení výzev. Průběžné 

informace lze najít stránkách API 

 

https://www.agentura-api.org/programy-podpory/
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PROGRAM TREND – PRVNÍ SOUTĚŽ 
 

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 

15. Května 2019 první veřejnou soutěž v rámci programu TREND, který navazuje 

na známý program TRIO. Tato soutěž je zaměřena na první podprogram 

„Technologičtí lídři“. 

 

Podprogram je zaměřen na podporu tvorby výsledků VaV a jejich využívání 

pro vlastní podnikatelskou činnost (zejména pro zefektivnění výroby, zavádění 

nových výrobků či služeb), a to u podniků: 

1. které již mají zkušenosti s realizací výzkumu a vývoje vlastními kapacitami 

(skrze stabilizaci a další rozvoj jejich výzkumných oddělení); 

2. které mají zkušenost s nákupem VaV služeb od výzkumných organizací, ale 

zatím nerozvinuly vlastní VaV činnost. 

 

V rámci programu budou podporovány projekty, jejichž cílem je dosažení 

konkrétního aplikovaného výsledku výzkumu a vývoje s doloženým způsobem 

následného uplatnění v praxi. Tyto projekty musí být zaměřené na některou 

z následujících technologických znalostních domén: 

• Výrobní technologie (Pokročilé výrobní technologie, Pokročilé materiály, 

Nanotechnologie, Průmyslové biotechnologie); 

• Digitální technologie (Mikro a nanoelektronika, Fotonika, Umělá 

inteligence); 

• Kybernetické technologie (Zabezpečení a konektivita). 

 

Hlavním uchazečem může být pouze podnik, který řeší projekt samostatně, 

a nebo řeší projekt ve spolupráci s dalšími podniky a/nebo ve spolupráci s VO. 

Tento hlavní uchazeč o podporu musí být právnickou či fyzickou osobou, která 

je schopna doložit alespoň dvouletou účetní historii. Uchazeč může v roli 

hlavního uchazeče podat do této veřejné soutěže max. 4 návrhy projektů. 

 

Jeden projekt může získat podporu až 70 mil. Kč, přičemž míra dotace může 

být maximálně 70 % způsobilých výdajů. Tato intenzita je ovlivněna velikostí 

účastněného podniku, zastoupením aplikovaného výzkumu 

a experimentálního vývoje na aktivitách projektu a (ne)zahrnutím účinné 

spolupráce. Způsobilé náklady jsou osobní náklady; náklady na subdodávky; 

ostatní přímé náklady či nepřímé náklady. 

 

Začátek řešení projektu musí být zahájen v období 1. 1. 2020 - 1. 4. 2020 

a nejzazším termínem pro ukončení projektu je 31.3.2025. Řešení projektu je 

možné v délce 12 – 60 měsíců.  

 

Alokace této první soutěže je 2 mld. Kč. Příjem žádostí byl již zahájen a bude 

běžet do 11. 7. 2019. 

 

 

Více informací o programu naleznete na stránkách TAČR.  

https://tacr.cz/index.php/cz/programy/program-trend.html
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PROGRAM INOVAČNÍ VOUCHERY 
 

Průběžně stále běží výzva programu Inovační vouchery v rámci OPPIK. Jste-li 

malým či středním podnikem a využíváte-li poradenské a expertní služby 

od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo certifikovaných zkušeben pro 

své inovační aktivity, pak je vhodná především pro Vás.  

 

Současná čtvrtá výzva Inovačních voucherů již běží od začátku ledna 2019 

a příjem žádostí bude probíhat až do 30. června 2020. Doposud (k 31. 5. 2019) 

bylo podáno 109 žádostí, které požadují dotaci o výši 27,5 mil. Kč. Systém 

hodnocení žádostí je průběžný a celková alokace Výzvy činí 145 mil. Kč, takže 

je zde stále dost prostoru pro další projekty. 

 

V rámci tohoto dotačního programu můžete získat dotaci 75 % z vynaložených 

nákladů na poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací. Jedná 

se zejména o měření, diagnostiku, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, 

ověřování, certifikace výrobku, výpočty, návrhy nových systémů, 

technologických postupů, unikátních konstrukčních řešení, modelování, vývoj 

softwaru, hardwaru, materiálu, zařízení, prvků systému, prototypu, funkčního 

vzorku v souvislosti s vývojem nebo zaváděním nového produktu (výrobku, 

služby nebo procesu), optimalizace procesů, vlastností výrobků, služeb, metod, 

parametrů apod. 

 

Pokud se projekt zaměřuje na posílení aktivit MSP v efektivnějším nakládání 

s vodou s cílem reagovat na rizika spojená s projevy sucha, je nově míra 

podpory až 85 % z vynaložených podporovaných nákladů. 

 

Výzva nepodporuje aktivity, jako je marketing, design, analýzy trhu, audity, 

školení, stáže, právní služby, poradenství v oblasti financí a dotací, sociální 

inovace, nákup majetku apod. 

 

Minimální dotace pro jeden projekt činí 50 000 Kč, maximální dotace pro 

jeden projekt pak 299 999 Kč. V rámci jedné výzvy může žadatel předložit až 

3 projekty, avšak každý projekt musí tvořit samostatný celek a projekty na sebe 

nemohou navazovat. 

 

Projekt musí být realizován na území ČR mimo hl. města Prahy, avšak stačí mít 

sídlo či registrovanou provozovnu mimo Prahu. 

 

 

Přesné znění této výzvy naleznete na stránkách API. 

 
 

 

 

 

 

http://www.efacz.com/ 

člen AMSP ČR 

https://www.agentura-api.org/programy-podpory/inovacni-vouchery/inovacni-vouchery-vyzva-iv/
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PŘÍLEŽITOST PRO FINANCOVÁNÍ 

MEZINÁRODNÍCH VaV PROJEKTŮ: 

PŘÍJEM NÁVRHŮ OD ČERVNA 2019 
 

 

Technologická agentura ČR (TA ČR) plánuje 25. června vyhlásit 1. veřejnou 

soutěž programu DELTA 2. Program je zaměřen na podporu mezinárodní 

spolupráce v aplikovaném výzkumu českých podniků a výzkumných 

organizací s jejich zahraničními partnery podporovanými alespoň jednou 

z následujících organizací: 

 

CRIAQ   
Consortium for Research and Innovation in Aerospace in 

Québec (Québec) 

 GCCIR 
 German-Canadian Centre for Innovation and Research 

(Alberta) 

 ISERD*  The Israel-Europe R&D Directorate (Stát Izrael) 

 JSTD  Jiangsu Science and Technology Department (Ťiang-su) 

 KIAT 
 Korea Institute for Advancement of Technology (Korejská 

republika) 

 MoEA 
 The Ministry of Economy Affairs / implementační agentura: ITRI    

       (Industrial Technology Research Institute) (Tchaj-wan) 

 MoST  The Ministry of Science and Technology (Tchaj-wan) 

 SATI 
 State Agency for Technology Innovation (Vietnamská 

socialistická   republika) 

 SENAI 
 National Service for Industrial Training (Brazilská federativní 

republika) 

 ZSTD  Zhejiang Science and Technology Department (Če-tiang) 

 

* jiný režim podpory 

 

 

Konečný seznam spolupracujících zemí bude zveřejněn nejpozději se zadávací 

dokumentací. Uchazečem z České republiky může být jak výzkumná 

organizace, tak podnik, který musí zároveň vystupovat v roli hlavního řešitele za 

českou stranu.   

 

Pokud máte zájem o pomoc s vyhledáním zahraničních partnerů, vyplňte 

prosím tento formulář. 

 

Tabulka s předběžnými parametry 1. veřejné soutěži DELTA 2 k nahlédnutí ZDE. 

 

https://forms.gle/MXAuRuvsbZfNA4oc9
https://tacr.cz/dokums_raw/delta2/Z%C3%A1kladn%C3%AD_parametry_1._ve%C5%99ejn%C3%A9_sout%C4%9B%C5%BEe_programu_DELTA_2.pdf
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Informace s předběžnými parametry 1. veřejné soutěže DELTA 2 a soutěží 

partnerských zahraničních organizací a další potřebné informace včetně 

kontaktů naleznete na webových stránkách TA ČR ZDE. 

 

Zahraniční uchazeči z Izraele a Vietnamu budou mít možnost podávat do 

veřejné soutěže u agentury ISERD, resp. SATI projekty v jiném režimu podpory. 

Zahraniční uchazeči z těchto zemí budou moci přihlásit projekty ve spolupráci s 

českými uchazeči bez nároku na financování od těchto zahraničních agentur. 

Konkrétní modely financování budou zveřejněny v Zadávací dokumentaci 

veřejné soutěže. 

 

Před vyhlášením 1. veřejné soutěže Programu DELTA 2 bude TA ČR pořádat 

informační seminář. Termín a místo konání budou včas zveřejněny na 

webových stránkách TA ČR. 

 

Informace k této veřejné soutěži budou podávány a vyřizovány 

prostřednictvím HELPDESK dostupného na internetové adrese 

http://www.tacr.cz/hesk v souladu se směrnicí TA ČR SME-17 Helpdesk pro 

uchazeče a příjemce podpory. 

 

Informace o plánovaném otevření této veřejné soutěže zveřejnila TA ČR rovněž 

na svém profilu na sociální síti LinkedIN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.tacr.cz 

https://tacr.cz/index.php/cz/programy/program-delta-2/prvni-verejna-soutez-delta2/1650-oznameni-terminu-vyhlaseni-a-predbeznych-parametru-1-verejne-souteze-programu-delta-2.html
http://www.tacr.cz/hesk
https://cz.linkedin.com/company/tacr
http://www.mzv.cz/
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SEZNAM PROJEKTŮ 

FINANCOVANÝCH Z FONDŮ  

VNĚJŠÍ SPOLUPRÁCE EU 
 

 

 

PŘEDBĚŽNÁ OZNÁMENÍ: 

 

EDF 

 

Ghana -  Refurbishment of selected offices. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1558533331485&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=140296 

 

This contract is for the Refurbishment of office spaces under the GESP 

Programme. It involves the refurbishment of: 

▪ 7 Public Employment Centres (PECs) in the Cape Coast; Sunyani (Sunyani 

Municipal Assembly & Sunyani Regional Labour Office); Takoradi; Tamale; 

Tarkwa and Tema; 

▪ 2 GESP offices in Accra i.e. 

o One located within the premises of the Ministry of Employment and 

Labour Relations (MELR) Headquarters in Accra, and 

o One located at the Association of Ghana Industries (AGI) located within 

the Trade Fair Centre.  

▪ 2 Additional offices to be refurbished in Accra i.e. 

o One located at the Employment Information Branch (EIB) Office, and 

One in the premises of Labour Department 

 

 

Mali -  Supply, Delivery and Commissioning of (4) Four Solar Power Plants in the 

villages of Beleko Soba, Fakola, Dogoni and Diena in Mali. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1558533331485&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=140287 

This contract requires four Solar Photovoltaic (PV) power plants to be 

purchased, delivered, installed, tested and integrated with a generator that 

will be interconnected into four mini-grids in Mali, in the villages of : 

- Beleko Soba (Région de Koulikoro, Cercle de Dioila, commune de 

Dédougou) 

- Fakola (région de Sikasso, Cercle de Kolondiéba, commune de Fakola) 

- Dogoni (Région de Sikasso, Cercle de Sikasso, Commune de Dogoni) 

- Diéna (Région de Ségou, Cercle de Bla, commune de Diéna) 

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=1558533331485&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=140296
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1558533331485&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=140296
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1558533331485&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=140296
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1558533331485&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=140287
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1558533331485&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=140287
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1558533331485&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=140287
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The  project  will  connect  1100  households,  businesses and community 

centers to electricity. 

 

 

 

 

ACP countries -  Supplies of hydro-meteorological monitoring equipment and 

ADSL  

lines and services to the OKACOM. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1558533331485&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=140288  

The contract relates to the procurement of a wide variety of equipment 

(including installation, testing and commissioning, supply of necessary 

hardware and software licenses, appropriate support/service and in some 

instances also training) on behalf of the Permanent Okavango River Basin 

Water Commission (OKACOM).  

The procurement of this equipment would enable OKACOM and its Member 

States (Angola, Botswana and Namibia) to implement effective environmental 

monitoring (including but not limited to water resources, sedimentation and 

ecological) across the basin as an integral part of the OKACOM Decision 

Support System (DSS). The equipment will be delivered to or installed at 

OKACOM Member States (Angola, Botswana and Namibia). The procurement 

will also facilitate the effective operation of its offices (the OKACOM office 

being located on the premises of Department Water Affairs and Sanitation, 

Gaborone, Botswana) 

 

ENI 

Ukraine –   Strengthening capacities in external audit in line with international 

standards. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1558532830595&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=140286 

The program’s objective is strengthening internal capacities in external audit in 

line with international standards through support to (i) adaptation of legislation 

in external audit in compliance with INTOSAI standards (levels I-III) and 

improving ACU internal regulatory acts, (ii) development and implementation 

of ACU institutional development strategy; (iii) improved approaches and 

increased use of performance audits and further improvement of financial 

audits and (iv)strengthening follow-up mechanism on audit reports of the ACU. 

 

 

INSC 

 

Armenia - Improvement of the containment and spent fuel pool tightness at 

ANPP A1.01/17 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1558532830595&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=140292 

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1558533331485&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=140288
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1558533331485&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=140288
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1558533331485&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=140288
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1558532830595&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=140286
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1558532830595&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=140286
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1558532830595&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=140286
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1558532830595&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=140292
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1558532830595&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=140292
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1558532830595&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=140292
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The objective of the project is to perform modifications improving the 

confinement tightness that will help ANPP in addressing the below safety issues: 

(a) Address stress-test report issue on Severe Accident Management - Ensure 

improvement of containment tightness 

(b) Address IAEA TECDOC 640 III Category issues - CONFINEMENT TIGHTNESS 

Improve Spent Fuel Pool tightness. 

 

IPA 

 

Georgia -  Support to Emergency Management Service, including support to 

the implementation of the CBRN Strategy. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1558533514210&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=140279 

 

The objective is to contribute to strengthening the national crisis management 

and the disaster response and preparedness capabilities, including fire safety 

regulations, CBRN, based on disaster risk assessment and mapping, as well as 

training and oversight capabilities, taking into account the specific needs of 

children and women in emergencies alongside by strengthening the 

coordination with the EU Civil Protection Mechanism, including though the 

implementation of Host Nations Support Procedures. 

 

 

Turkey - Technical Assistance for “Strengthening The Impact of The Conditional 

Cash Transfer Programme In Turkey for Increasing High School Attendance II-

(CCT-II). 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1558532830595&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=140285 

 

The objective of the contract is to contribute in increased attendance and 

attainment in education especially for poorer children with a view to break 

poverty cycle through improvements in services delivered by SASFs and 

schools which aim to attract more children to education and retain students at 

school respectively. To this aim, it is foreseen to improve human resources 

capacities of SASFs; and develop and implement intervention programmes for 

MoNE; raise awareness of relevant stakeholders; conduct scientific and 

technical studies regarding social assistance schemes; and facilitate 

cooperation and coordination among relevant actors and between social 

services and assistance mechanisms.   

  

 

Turkey -  Technical Assistance for Capacity Building for Fisheries Producer 

Organisations and Provincial Agricultural Directorates in line with Common 

Market Organisation (CMO) of Common Fisheries Policy (CFP). 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1558533514210&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=140278 

The objective of the contract is to enhance the institutional capacity of Ministry 

of Agriculture and Forestry (MoAF) regarding implementation of the 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1558533514210&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=140279
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1558533514210&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=140279
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1558533514210&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=140279
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1558532830595&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=140285
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1558532830595&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=140285
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1558532830595&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=140285
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1558533514210&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=140278
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1558533514210&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=140278
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1558533514210&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=140278
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requirements of relevant EU legislation in Turkey within the scope of Chapter 13 

of the acquis. 

Within the scope of the contract, technical and institutional capacities of 

provincial directorates of MoAF and fisheries producer organizations (POs) will 

be increased via setting-up a system for the fisherman to submit their data 

(catch, price, etc.) to their cooperative/producer union, establishing  

a National Fishery and Aquaculture PO Registration System focusing on supply 

data of POs and demand data of the market, recommendation of an auction 

model, market & value chain analysis for commercially important species, 

trainings, seminars, study visits etc. 

 

 

 

OZNÁMENÍ O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE: 

 

EDF 

 

 

Ethiopia –  Technical Assistance to Support the Decentralization of Disaster Risk 

Management in Ethiopia. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1558531392468&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=140178 

 

This service is sought to provide direct technical support to the Federal 

National Disaster Risk Management Commission (NDRMC) and the Regional 

Disaster Prevention and Preparedness Agencies in Amhara and Oromia 

Regions to support the Decentralization of Disaster Risk Management in 

Ethiopia. The services include the provision of technical expertise (expert 

advice, capacity development and training) and supporting the 

implementation of the DRM/DRR strategy of the Government of Ethiopia 

through preparatory and ancillary tasks relating to planning, implementation, 

monitoring and reporting on project components. This TA is part of a broader 

initiative under the EUTF "Decentralization of Disaster Risk Management in 

Ethiopia". 

 

 

 

Mauricius -  Supply, Delivery, Installation and Commissioning of IT Equipment for 

the Industrial Property Office Port Louis – Republic of Mauritius. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1558532374225&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=140220 

 

The Ministry of Finance and Economic Development intends to award a supply 

contract for  ‘Supply, Delivery, Installation and Commissioning of IT Equipment 

for the Industrial Property Office’ in Port Louis, Republic of Mauritius with 

financial assistance from Mauritius EPA Support Project for improving the 

Business and Investment Climate financed under European Development 

Fund. The tender dossier is available from 

http://publicprocurement.govmu.org/ 

 

 

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1558531392468&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=140178
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1558531392468&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=140178
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1558531392468&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=140178
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1558532374225&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=140220
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1558532374225&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=140220
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1558532374225&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=140220
http://publicprocurement.govmu.org/
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IPA 

 

Bosnia and Herzegovina -  Support to Labor market institutions 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1558531392468&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=140152 

 

The project aims to create a more effective labour market in Bosnia and 

Herzegovina. Its purpose is to strengthen the capacity of the labour market 

institutions by improving labour market research methodology. The contract is 

intended to: 

1) improve the capacities of the labour market institutions,  

2) analyse the existing active labour market measures,  

3) analyse labour market needs,  

4) develop measures to improve labour mobility throughout Bosnia and 

Herzegovina, and 

5) develop measures to reduce the high unemployment rate. 

 

More specifically, this contract will serve to develop and test new systems for 

monitoring and 

evaluation of labour market needs, to support performance of assessment of 

the existing active labour market measures effectiveness with a comparative 

view, to train a staff of  abour market institutions for more effective 

implementation of active labour market measures focused on cooperation 

with employers and service delivery, and to improve information exchange 

about supply and demand labour force in line with accession to EURES. 

 

 

 

Bosnia and Herzegovina –  Education for Employment 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1558531392468&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=140102 

  

The contract will improve the quality and effectiveness of labour market 

institutions and improve the link between education systems and the labour 

market needs, primarily in higher education. It will increase relevance of 

education for labour market through carrier guidance development and 

improve transition from education to labour. Quality of qualifications in 

vocational education and training and higher education will be increased. 

Capacity of human resources at all levels of education sector, including initial 

teacher training, will be strengthened. 

 

 

Turkey -  Construction of Bandırma Integrated Water Project. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1558531392468&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139890 

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1558531392468&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=140152
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1558531392468&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=140152
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1558531392468&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=140152
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1558531392468&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=140102
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1558531392468&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=140102
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1558531392468&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=140102
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1558531392468&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139890
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1558531392468&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139890
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1558531392468&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139890


 

 

18 

 

 

The contract will include 2 (two) lots; 

The main works to be carried out are as follows: 

Lot 1 - Construction of Bandırma Wastewater Treatment Plant: 

The Bandırma wastewater treatment plant will be an activated sludge plant 

with nutrient removal and stabilization of sludge generated in the activated 

sludge tanks (either aerobic or anaerobic stabilization).  The Bandırma WWTP 

will be planned, designed, constructed and equipped for Stage 2. The design 

of the plant shall also be controlled regarding the requirements for Stage 1. 

The first stage of the treatment plant is planned to serve to 83.834 p.e. (daily 

average flow rate of 21.084 m3/day) for Stage 1 and serve to 94.815 p.e. (daily 

average flow rate of 24.533 m3/day) for Stage 2. The work will be implemented 

under FIDIC Conditions of Contract for Plant and Design-Build (FIDIC Yellow 

book – First Edition 1999).  

Lot 2 - Construction of Bandırma Water and Wastewater Project: 

 

The work will include complete engineering design and construction of Water 

supply system network pipelines and Wastewater Collection System for 

Bandırma. The scope of work is summarized as construction and installation of 

7.5 km water transmission line, construction and installation of 3 new water 

reservoirs (two 5.000 m3 and one 10.000 m3) and construction of  one water 

pumping station, preparation of water supply system as-built plans; 

construction of 6.9 km of wastewater collector mains, construction and 

installation of 3 wastewater pumping stations and rehabilitation of  

a wastewater pumping station, construction of 28.8 km of sewer mains and 

associated structures. The work will be implemented under FIDIC Conditions of 

Contract for Construction for Building and Engineering Works Designed by the 

Employer” (FIDIC Red Book – First Edition 1999). 

 

 

Turkey -  Technical Assistance for Eskişehir Design and Innovation Centre (EDIC) 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1558531392468&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139987 

 

In the scope of the subject contract, the Contractor will provide 

comprehensive assistance to the End Recipient of Assistance for the 

establishment and operationalization of Eskişehir Design and Innovation Centre 

(EDIC) in order to increase design, engineering and prototyping capacities of 

SMEs in aviation, machinery, white goods, railway and automotive sectors in 

Eskişehir province of Turkey.    

Technical Assistance Component of the Operation consists of 3 sub-

components as to facilitate the achievement of results. Establishment and 

Operationalization of Design and Innovation Centre, Capacity Building 

Activities for SMEs and Business Delivery Services, Visibility and Communication. 

 

 

Turkey -  Supply for the From Design to Production: Digital Transformation of 

Apparel Sector in Turkey Project. 

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1558531392468&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139987
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1558531392468&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139987
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1558531392468&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139987
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https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-

services/index.cfm?ADSSChck=1558531392468&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=140071 

 

The subject of the contract is supply, delivery, unloading, installation, 

commissioning, maintenance, training and after-sales services of equipment 

and machinery for the common use of small and medium sized of the 

manufacturers and designers from the apparel and textile sector. 

 

 

Turkey -  Supply for the Kahramanmaraş Gold and Jewellery Centre Project. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1558531392468&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=140121 

 

The subject of the contract is the supply, delivery, installation, putting into 

operation, inspection, testing, training and warranty services of equipment and 

machinery for Operationalization of 3D Modelling and Design Unit, Casting, 

Moulding, Manufacturing Machinery and Equipment, and  Laboratory and IT 

Equipment in Kahramanmaraş. 

 

 

Turkey –  Construction of Elbistan Wastewater Treatment Plant and Wastewater 

Collection Project 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1558532374225&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=139762 

 

The contract will include 2 (two) lots. 

The main works to be carried out are as follows: 

For Lot 1: Construction of Elbistan Wastewater Treatment Plant 

- Design and build of approximately 23,000 m3/d average flow rate capacity 

wastewater treatment plant with activated sludge plant for nitrogen and 

phosphorus removal. Sludge stabilization shall be accomplished within the 

anaerobic digesters. 

- Design and build of approximately 250 m, 1200 mm diameter reinforced 

concrete collector. 

- 24 months supervision of operation after Taking Over (Defects Notification 

Period). 

- The work will be implemented under FIDIC Conditions of Contract for Plant 

and Design-Build (FIDIC Yellow Book - First Edition 1999). 

For Lot 2: Construction of Elbistan Wastewater Collection System 

- Construction of approximately 33 km of wastewater collectors, river crossings, 

approximately 860 manholes and 615 parcel manholes. 

- The work will be implemented under FIDIC Conditions of Contract for 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1558531392468&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=140071
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1558531392468&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=140071
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1558531392468&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=140071
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1558531392468&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=140121
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1558531392468&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=140121
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1558531392468&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=140121
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1558532374225&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=139762
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1558532374225&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=139762
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1558532374225&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=139762
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Construction for Building and Engineering Works Designed by the Employer 

(FIDIC Red Book - First Edition 1999). 

12 months supervision of operation after Taking Over (Defects Notification 

Period). 

 

 

Turkey -  Construction of Yüksekova Wastewater Treatment Plant 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1558532374225&do=publi.detPUB&searchtype=

QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=139680 

 

The main works to be carried out are as follows: 

- Design and build of approximately 15,000 m3/d average flow rate capacity 

wastewater treatment plant 

- Design and build of approximately 70 m, 1200 mm diameter reinforced 

concrete collector   

- Testing and commissioning 

- Training of the municipality staff 

- 12 months supervision of operation after Taking Over 

 

The works will be implemented under FIDIC Conditions of Contract for Plant 

and Design–Build (Yellow Book, First Edition – 1999). 
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