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ZÁŘIJOVÉ DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI 
 

V současnosti je pro podnikatelské subjekty vyhlášeno mnoho dotačních výzev  

a některé z nich již mají otevřen příjem žádostí. Níže je uveden seznam vybraných 

vyhlášených výzev jak s otevřeným příjmem žádostí, tak s plánovaným příjmem 

žádostí. 

 

Vyhlášené výzvy s otevřeným příjmem žádostí: 

• OP PIK – Aplikace 

• OP PIK – Inovace – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví 

• OP PIK – Inovační vouchery 

• OP PIK – Úspory energie 

• OP PIK – Úspory energie v SZT 

• OP PIK – Školicí střediska 

• OP PIK – ICT a sdílené služby – Budování a modernizace datových center 

• OP PIK – ICT a sdílené služby – Zřizování a provoz center sdílených služeb 

• OP PIK – Obnovitelné zdroje energie 

• OP PIK – Služby infrastruktury 

• OP PIK – Spolupráce – Klastry 

• OPŽP – Materiálové a energetické využití odpadů  

• TRIO 

• PRV – Investice do zemědělských podniků 

• Horizont 2020 

• EUROSTARS 

 

Vyhlášené výzvy s plánovaným příjmem žádostí: 

• OP PIK – Inovace – Inovační projekt 

• OP PIK – Potenciál 

• OP PIK – Nemovitosti 

• OP PIK – Partnerství znalostního transferu 

• OP PIK – Smart grids 
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OP PIK aktuálně 
 

Od spuštění podzimního kola největšího českého Operačního programu 

zaměřeného na podnikatele – OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

bylo vydáno několik čísel tohoto Monitoringu. V nich jsme Vám představili většinu 

aktuálně běžících výzev. Proto zde nyní uvádíme pouze shrnutí k těmto programům 

a v dalších kapitolách se zaměřujeme na programy, které Vám doposud 

představeny nebyly. 

 

Výzkumná, vývojová a inovační činnost podnikatelských subjektů může být 

podpořena v rámci programů POTENCIÁL, APLIKACE, INOVACE – Inovační projekt, 

INOVACE – projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví a INOVAČNÍ 

VOUCHERY.  

 

Program NEMOVITOSTI je zaměřený na rekonstrukci výrobních, skladových 

a administrativních objektů. 

 

Díky programu SKOLICÍ STŘEDISKA můžete získat podporu na výstavbu nových 

školicích center či na rekonstrukci stávajících školicích center, dále na pořízení 

vybavení školících prostor (např. nábytek, IT vybavení, praktické školicí pomůcky 

atd.) či na pořízení vzdělávacích programů. Firmy ve vybudovaných prostorách 

mohou školit vlastní nebo cizí zaměstnance nejen z výrobního odvětví. V aktuální 

výzvě byl zaznamenán zatím malý zájem i přes mírné zjednodušení podmínek, 

proto je zde větší šance na úspěch. 

 

Program ÚSPORY ENERGIE je cílen na energetické úspory na objektech, výstavbu 

FVE elektrárny či pořízení nových technologií jako  náhradu  za zastaralé  

energeticky  neefektivní  zařízení. 

 

Podniky soustředící se na oblast výroby energie z OZE mohou hledat dotační 

příležitosti v programu OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE. 

 

Podporovanými aktivitami programu ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY je vybudování či 

modernizace datových center a zřízení a provoz center sdílených služeb. 

 

K programům zaměřeným na prohlubování spolupráce jak mezi podnikatelskými 

subjekty, tak mezi podniky a veřejným sektorem, patří SPOLUPRÁCE – KLASTRY  

a SLUŽBY INFRASTRUKTURY. 

 

 

Kompletní harmonogram výzev OP PIK pro rok 2018 můžete nalézt na stránkách 

API. 

 

https://www.agentura-api.org/op-pik-obecne/
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TRIO 
 

Ministerstvo průmyslu a obchodu začátkem září vyhlásilo veřejnou soutěž v rámci 

programu TRIO. Jde již o čtvrté kolo tohoto programu zaměřeného na podporu 

průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje v podnikové sféře se 

zaměřením na rozvoj potenciálu v oblasti klíčových technologií (KETs). 

 

Jde o technologie náročné na znalosti a kvalifikovanou pracovní sílu, vyžadující 

zásadní podíl výzkumných aktivit a s rychlými inovačními cykly. KETs 

jsou uplatnitelné v nových produktech a službách s vysokou přidanou hodnotou. 

Tento program je zaměřen zejména na následující KETs: 

• fotonika,  

• mikroelektronika a nanoelektronika,  

• nanotechnologie,  

• průmyslové biotechnologie,  

• pokročilé materiály, 

• pokročilé výrobní technologie.   

 

Základní podmínky pro realizaci projektu jsou: 

• zahájení řešení v období od 1. 1. 2019 do 31. 8. 2019, 

• ukončení řešení nejpozději do 31. 12. 2022, 

• doba trvání řešení projektu maximálně 48 měsíců. 

 

Uchazečem o podporu může být podnikatelský subjekt bez ohledu na jeho 

velikost, který projekt řeší v účinné spolupráci s alespoň jednou výzkumnou 

organizací. Dalšími účastníky mohou být podniky a výzkumné organizace. 

 

Finanční podpora je poskytována formou dotace. Míra podpory na jeden projekt 

může být až 80 % celkových uznaných nákladů. Ta se však liší podle velikosti 

podniku, podle podílu výzkumu a vývoje v projektu a podle zapojení partnerů do 

projektu. Maximální výše dotace je 20 mil. Kč. 

 

Mezi způsobilé náklady spadají osobní náklady, odpisy pořízeného dlouhodobého 

majetku, náklady na nástroje, přístroje a vybavení, náklady na služby a režijní 

náklady. 

 

Očekávaným výstupem projektu musí být užitný či průmyslový vzor, prototyp či 

funkční vzorek, patent, software nebo poloprovoz či ověřená technologie. 

 

Žádosti lze podávat do 31. 10. 2018 a musí být předloženy jak v elektronické, tak  

v papírové formě. 

 

Přesné znění této výzvy naleznete na stránkách MPO. 

 

 

 

 

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/vyhlaseni-ctvrte-verejne-souteze-v-programu-trio--239644/
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PODPORA ÚČASTÍ NA VELETRZÍCH 
 

Jste malým či středním podnikem a jezdíte propagovat svou firmu na zahraniční 

výstavy či veletrhy? Pokud ano, je zde několik možností pro finanční podporu 

Vašich aktivit spojených s účastí na výstavách a veletrzích za hranicemi České 

republiky. 

 

Největším dotačním titulem pro tuto oblast je program Marketing v rámci OP PIK. 

Další výzva tohoto programu byla nově zařazena do harmonogramu 2018 a její 

vyhlášení je plánováno na konec tohoto roku. Lze očekávat, že podmínky zůstanou 

stejné jako v předchozích výzvách. Ty hlavní jsou: 

- dotace 50 % ze způsobilých výdajů, a to v rozmezí 200 tis. Kč – 4 mil. Kč na jeden 

projekt (pro 1 – 15 akcí); 

- způsobilé výdaje: registrační a další účastnické poplatky, pronájem plochy, 

zajištění stánku, doprava exponátů a vybrané propagační materiály pro danou 

akci; 

- místo realizace na území ČR vyjma Prahy. 

Více informací o programu naleznete na stránkách API. 

 

Pokud jste pražským MSP s maximálně tříletou historií, je zde pro Vás program Praha 

– pól růstu – Pražské vouchery, v rámci kterého můžete rovněž získat dotaci pro 

účast na veletrzích v zahraničí. Nejbližší výzva bude vyhlášena v říjnu 2018. 

Předpokládané podmínky jsou následující: 

- dotace 50 – 85 % ze způsobilých výdajů, a to v rozmezí 100 000 Kč – 424 999 Kč 

(dle režimu podpory) na jednu akci; 

- způsobilé výdaje: registrační a další účastnické poplatky, pronájem plochy, 

zajištění stánku, doprava osob a exponátů, vybrané propagační materiály pro 

danou akci, ubytování; 

- místo realizace v Praze. 

Více informací o programu naleznete na stránkách programu. 

 

Předchozí dva programy byly zaměřeny primárně na individuální účasti 

na veletrzích. V této oblasti je rovněž možné získat podporu na expozici společnou 

s jinými subjekty, a to v rámci interních projektů NOVUMM a NOVUMM KET 

realizovaných agenturou CzechTrade. Ta poskytuje podporu formou 

zvýhodněných služeb na účast malých a středních podniků na vybraných 

zahraničních výstavách a veletrzích. Zatímco program NOVUMM se zaměřuje na 

širokou škálu akcí různého zaměření, projekt NOVUMM KET je zaměřen na akce 

zaměřené na oblast klíčových technologií. Podpořit lze i individuální expozici 

v případě, že na dané akci je realizována i společná expozice. Podmínky jsou 

následující: 

- dotace 50 – 70 %  ze způsobilých výdajů, a to až 90 tis. Kč na jednu akci; 

- způsobilé výdaje: registrační a další účastnické poplatky, pronájem plochy, 

zajištění stánku, brožura „Profilový katalog účastníků“; 

- místo realizace na území ČR vyjma Prahy. 

Více informací o programu naleznete na stránkách CzechTrade. 

https://www.agentura-api.org/programy-podpory/marketing/
http://prazskyvoucher.cz/veletrhy/
https://www.czechtrade.cz/programy-eu
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INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH 

PODNIKŮ 
Program rozvoje venkova má otevřenou výzvu, v rámci které je možné získat 

podporu na investice v zemědělské výrobě vedoucí ke snížení výrobních nákladů, 

modernizaci nebo zlepšení jakosti vyráběných produktů zemědělské prvovýroby, 

zvýšení účinnosti využívání výrobních faktorů a snadnějšímu přístupu k novým 

technologiím. 

 

Dotace se vztahuje na: 

• stavby a technologie v živočišné výrobě (např. výstavba a rekonstrukce 

ustájovacích prostor a chovatelských zařízení či skladovacích prostor pro 

druhotné produkty živočišné výroby, krmiva a steliva pro přímou spotřebu 

v podniku; dále také pořízení technologií pro živočišnou výrobu) 

• stavby a technologie pro rostlinnou a školkařskou výrobu (výstavba 

a rekonstrukce staveb pro skladování a sklizeň produktů rostlinné produkce; 

pořízení technologie skladování obilovin a olejnin; výstavba a rekonstrukce 

nosných konstrukcí sadů, chmelnic, révy vinné včetně protikroupových  

a protidešťových systémů a ochranných sítí proti ptactvu; výstavba  

a rekonstrukce skleníků, fóliovníků a dalších zahradnických a speciálních staveb 

(pařeniště, stacionární kompostéry, pěstírny hub a školky) 

• nákup peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku 

• nákup speciálních mobilních strojů pro zemědělskou výrobu (způsobilé není 

pořízení traktorů) 

• nákup zemědělských nemovitostí 

 

Žadatelem může být skupina zemědělců či zemědělští podnikatelé (včetně 

školních statků a státních podniků, pokud splňují definici zemědělského 

podnikatele) všech velikostí. Místo realizace nemůže být v Praze. 

 

Míra podpory činí 40 – 60 % způsobilých výdajů (zvýhodnění pro mladé začínající 

zemědělce, nebo při zahájení činnosti v průběhu pěti let předcházejících žádosti  

o podporu, dále pro oblasti čelící přírodním omezením a investice realizované na 

základě operace podpořené v rámci EIP).  

 

Částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na jeden projekt činí minimálně 

100 tis. Kč. Podpora je poskytována formou dotace na výdaje ve výši až 90 mil. Kč. 

 

Přesné znění této výzvy naleznete na stránkách SZIF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.efacz.com/ 

člen AMSP ČR 

https://www.szif.cz/cs/prv2014
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SEZNAM PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH 

Z FONDŮ VNĚJŠÍ SPOLUPRÁCE EU 
 

 
PŘEDBĚŽNÁ OZNÁMENÍ: 

     

 

ENI 

 

Ukraine -  Improvement of legislation, control and awareness in food safety, animal 

health and welfare in Ukraine. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1536050982124&do=publi.detPUB&searchtype=QS&

orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139852 

 

The project is aimed at supporting the implementation of the provisions of the 

Association Agreement between the EU and Ukraine concerning food safety, 

animal health and welfare. It will notably contribute to raise the capacities of both 

the Ministry of Agrarian Policy and Food and the State Service for Food Safety and 

Consumer Protection in designing and implementing key reforms in these sectors 

and enhance the functionality of Ukraine’s services, control and infrastructure 

system in a gradual alignment with relevant EU and other international standards. 

  

EDF 

 

Nigeria -  Technical Assistance to improve EU visibility in policy areas and 

development cooperation. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1536050982124&do=publi.detPUB&searchtype=QS&

orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139850 

 

The purpose of the potential services is to provide technical advice and support to 

the European Union Delegation to the Federal Republic of Nigeria, in the design 

and implementation of a range of activities and events of public outreach, policy 

dialogue, economic diplomacy, visibility and cultural expression; which is aimed at 

increasing awareness among the Nigerian general public about  

• the role and importance of the EU and its programmes in Nigeria's  

 development; 

• the shared values and principles underpinning the EU’s relationship with Nigeria. 

• issues of the European Union of relevance to Nigeria; 

 

It will also involve the analysis of the current level of EU visibility and the impact of 

the proposed activities vis a vis the target groups/new target audience at different 

phases of the project, to assess the level of interest/awareness of the Nigerian 

public.  

 

 

 

 

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=1536050982124&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139852
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1536050982124&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139852
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1536050982124&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139852
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1536050982124&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139850
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1536050982124&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139850
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1536050982124&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139850
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IPA 

 

Albania - Establishment of computer based solutions to enable implementation of 

several components and control mechanism. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1536054774939&do=publi.detPUB&searchtype=QS&

orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=139856  

 

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

installation, commissioning, maintenance, after-sales service by the Contractor of 

ICT solutions and equipment (e.g. servers, switches, application delivery controllers, 

software platforms and applications) with the purpose to establish a computer 

based solutions to enable implementation of several components and control 

mechanisms, i.e.: 

1. To enhance the Human Resources Management System (HRMIS) functionality 

with electronic certificates (Component 1); 

2. To develop an information system that will assist in strengthening the evaluation 

and testing processes of the Civil Service as well as provide support to the 

professional development of civil servants (Component 2); 

3. To establish a solution that will enable the Albanian Public Administration to 

create a central repository of Government processes, thus fostering process 

standardization and enabling centralized access and monitoring (Component 

3); 

4. To establish a centralized computer platform that will improve access to 

information as well as facilitate the collection and processing of data regarding 

civil servants, thus attaining standardization of information exchanged and 

better management of information technology resources (Component 4). 

 

Bosnia and Herzegovina -  Support to NIPAC in the programming of Pre-Accession 

Assistance Bosnia and Herzegovina. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1536050982124&do=publi.detPUB&searchtype=QS&

orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&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.  

 

Turkey –  Technical Assistance and Supervision for Trabzon Water Supply Project. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1536050982124&do=publi.detPUB&searchtype=QS&

orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139853 

 

To undertake technical assistance and supervision of water supply system.  

The services to be provided will include, but not necessarily be limited to: 

• Technical assistance to the End-Recipient 

• Design review to the extent specified in the Works Contracts 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1536054774939&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=139856
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1536054774939&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=139856
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1536054774939&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=139856
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1536050982124&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139861
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1536050982124&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139861
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1536050982124&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139861
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1536050982124&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139853
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1536050982124&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139853
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1536050982124&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139853
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• Supervision services in full compliance with the duties and responsibilities of the 

engineer as prescribed in the FIDIC Red Book, 

• Consultancy services to the Contracting Authority regarding contract/claims 

management, 

• Supervision and approval of all the tasks during taking over/final acceptance 

procedures 

 

OZNÁMENÍ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH: 

 

 

IPA 

 

 

All countries –  Supply and installation of automatic traffic counting equipment. 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1536050982124&do=publi.detPUB&searchtype=QS&

orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139587  

 

The subject of the Contract is supply, delivery, unloading, installation, putting into 

operation, testing and training by the Contractor of traffic counting and 

classification equipment for the end recipient (Ministry of Transport, Directorate for 

Transport), consisting inter alia of the following: 

• 64 permanent traffic counting and classification (hereinafter TCC) units, their on-

site assembly and installation on the field; 

• one central server and two survey portable computers with operating systems 

for communication with the new TCC units, storing and presentation of data on 

traffic loads conditions; 

• software for collection, processing and presentation of data from TCC units both 

locally and remotely (data base, software for data collecting, software for data 

processing and presentation); 

• training for end recipient’s staff in operating with required supplies and software. 

 

Albania – Supply of vehicles for standard and specialized operations for the 

Albanian State Police. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1536050982124&do=publi.detPUB&searchtype=QS&

orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138489  

This contract aims to supply and deliver vehicles for the Albanian State Police 

which will be used by general patrol structures for standard and specialized 

operations. These vehicles will be used for patrolling, policing, transport of police 

officers of frontline service and to conduct frontline operations such as antidrug, 

border and migration police activities. There are two lots: 1. (Vans) Mono brand 

two wheel drive Vans (8+1 seats), 2. Mono brand off road four wheel drive SUV. 

 

FYROM -  Adaptation/Refurbishment of the Basic Public Prosecution Office 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1536050982124&do=publi.detPUB&searchtype=QS&

orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139813 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1536050982124&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139587
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1536050982124&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139587
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1536050982124&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139587
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1536050982124&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138489
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1536050982124&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138489
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1536050982124&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138489
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1536050982124&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139813
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1536050982124&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139813
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1536050982124&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139813
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The works contract shall cover works on adaptation/refurbishment of basic Public 

Prosecutor’s Offices. Works will be implemented under PRAG Conditions of 

Contract. In order to improve the overall conditions of judicial institutions in the 

country, to a more effective justice sector reforms in line with EU and international 

standards will include: construction of the facilities of the 11 PPO’s countrywide. It is 

foreseen that the reconstruction of these facilities will include adaptation of the 

premises in accordance the standards required and include the basic 

replacement of indoor enterer, with indoor and outdoor electrical installations, the 

toilets, improving the heating installations, equipping the premises.  

 

FYROM - Supply of equipment for implementation of Business Continuity and 

Disaster Recovery System and modernization of the IT infrastructure in the MoI HQ. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1536050982124&do=publi.detPUB&searchtype=QS&

orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139724  

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

with the existing system, testing, commissioning and putting into operation of 

adequate technical equipment (hardware and software and HVAC) including 

training (if applicable), design (if applicable), development (if applicable), 

migration (if applicable) and final roll-out of all systems for establishing of Business 

Continuity and Disaster Recovery Data Center of the Ministry of Interior (MoI). 

 

Serbia –  Supply of Equipment for the Reception Center for the Asylum Seekers. 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1536050982124&do=publi.detPUB&searchtype=QS&

orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139681 

The purpose of the project is supply, delivery and commissioning of the equipment 

necessary for functioning of the reception center for the asylum seekers in Serbia 

gardening equipment and tools, power tools, uniforms, home appliances, furniture, 

educational equipment, sports equipment, IT equipment, kitchen equipment and 

machinery. 

 

Turkey -  Supply of Vaccines for Control and Prevention of Lumpy Skin Disease 

(LSD). 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1536050982124&do=publi.detPUB&searchtype=QS&

orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139611  

The aim of the contract is to control and prevent LSD through vaccination of cattle 

in Thrace region with LSD vaccine and vaccination of cattle in Anatolia with Sheep 

and Goat Pox vaccine. The subject of the contract is supply, delivery, 

commissioning, testing, inspection and warranty services of vaccines for control 

and prevention of LSD. 

 

 Ministerstvo 

zahraničních 

věcí 
www.mzv.cz 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1536050982124&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139724
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1536050982124&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139724
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1536050982124&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139724
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1536050982124&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139681
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1536050982124&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139681
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1536050982124&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139681
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1536050982124&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139611
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1536050982124&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139611
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1536050982124&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139611
http://www.mzv.cz/
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PROGRAM ZÉTA 
  

V souvislosti se zvyšováním inovační kapacity ČR informuje Technologická 

agentura ČR o možnosti podpory užší spolupráce podniků s nastupující výzkumnou 

generací do 35 let. 

 

V případě úspěchu ve veřejné soutěži programu ZÉTA nabízí TA ČR podnikům  

a výzkumným organizacím pokrytí části nákladů na výzkumné aktivity, včetně 

personálních nákladů na vzniklé pracovní úvazky. Jeden výzkumný projekt může 

získat podporu až 10 milionů Kč, ovšem do max. výše 85 % celkových nákladů na 

projekt. 

Hodláte-li se více otevřít mladým talentům z řad středních, vysokých škol  

a akademie a zapojit je do Vašich výzkumných aktivit s cílem získat nové 

kvalifikované kolegyně a kolegy, bude pro Vás pravděpodobně zajímavá 

pozvánka na společenské a informační setkání #TAČRship ZÉTA. 

 

KDY: 18.9.2018 13:00 - 17:00 

KDE: Sněmovní 7, 118 00 Praha, Malá Strana 

 

Akce TAČRship (s = spolupráce, h = hledání, i = inspirace, p = podpora) si klade za 

cíl představit pravidla veřejné soutěže, představit několik úspěšných projektů 

předcházející soutěže a poskytnout prostor pro konzultace se zaměstnanci TA ČR          

a místo pro setkání s možnými budoucími partnery projektu: podniky a mladou 

výzkumnou generací z řad akademie. 

Registrace ZDE. 

Akce dále nabízí i možnost matchmakingu pro ty podniky, které pro mladou 

výzkumnou generaci nabízejí možnosti spolupráce. Budoucí projekt se zadáním 

hledaného partnera je možné zaregistrovat ZDE. 

Pozvánka ke stažení ZDE. 

 

Kontaktní osoba: 

Martin Podařil 

PR specialista 

Technologická agentura ČR 

Tel.: +420 234 611 500  

E-mail: podaril@tacr.cz 

www.tacr.cz 

 

https://tacr.cz/index.php/cz/programy/program-zeta.html
https://tacr.cz/index.php/cz/programy/program-zeta.html
https://www.google.cz/maps/place/Sn%C4%9Bmovn%C3%AD+7/@50.0896647,14.4015247,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x470b94e1ea7af759:0x2555315406ec6f05!8m2!3d50.0896647!4d14.4037134
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeY-J0fV6Ng0OJk-gDjJ26Jw2knAM8Y7Hf1HVcw04OOlYewQg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqxgC4bGJ1JfvwuRyfH2D74AkZ2swJZ6Qkguy6utTBBFtdMA/viewform
http://amsp.cz/wp-content/uploads/2018/09/pozvánka-TACR-Ship-Zéta.pdf
mailto:podaril@tacr.cz

