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OPPIK – aktuálně otevřené výzvy
V současnosti je pro podnikatelské subjekty vyhlášeno mnoho dotačních
výzev v programu OP PIK a u většiny probíhá příjem žádostí. Níže je uveden
seznam vybraných vyhlášených výzev jak s otevřeným příjmem žádostí.

Vyhlášené výzvy s otevřeným příjmem žádostí:
• OP PIK – Aplikace
• OP PIK – Inovace – Inovační projekt
• OP PIK – Inovace – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví
• OP PIK – Inovační vouchery
• 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 – Nemovitosti
• OP PIK – Potenciál
• OP PIK – Partnerství znalostního transferu
• OP PIK – Spolupráce – Klastry
• OP PIK – Smart grids
• OP PIK – Školicí střediska OP PIK – Služby infrastruktury
• OP PIK – Úspory energie
• OP PIK – Úspory energie v SZT
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PODPORA VaV V PODNICÍCH
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
(patenty), INOVAČNÍ VOUCHERY a PARTNERSTVÍ ZNALOSTNÍHO TRANSFERU.
U všech těchto programů momentálně běží příjem žádostí.
V tabulce níže je uveden přehled základních informací těchto programů. Více
informací lze nalézt na odkazech, které jsou uvedeny u názvů programů
v tabulce. Podrobnější informace byly rovněž uvedeny v předchozích číslech
tohoto monitoringu.
Program

POTENCIÁL

APLIKACE

INOVACE –
INOVAČNÍ
PROJEKT

INOVACE –
PATENTY

INOVAČNÍ
VOUCHERY
PARTNERSTVÍ
ZNALOSTNÍHO
TRANSFERU

Zaměření
Investice do infrastruktury
pro výzkum a vývoj.
Podpora pořízení
vybavení laboratoří,
vývojových center i
oddělení.
Výzkum a vývoj nových
produktů a služeb.
Podpora je poskytována
na mzdy pracovníků,
materiál, outsourcing
služeb souvisejících s
výzkumem a vývojem.
Investice do výrobních
technologií pro výrobu
nových inovovaných
produktů.
Pořízení výrobních
technologií, zařízení,
know-how a licencí pro
realizaci projektů
navazujících na
ukončený výzkum a
vývoj; ochrana
duševního vlastnictví.
Podpora spolupráce
firem,
výzkumných organizací a
univerzit pro MSP.
Zavádění inovací ve
firmách ve spolupráci s
akademickou sférou.

Příjemce

Míra
dotace

Příjem
žádostí

MSP i VP

až 50 %

1. 10. 2018 –
15. 1. 2019

MSP i VP

až 70 %

28. 8. 2018 –
17. 12. 2018

MSP i VP

až 45 %

26. 9. 2018 –
27. 11. 2018

MSP

až 50 %

3. 1. 2018 –
31. 12. 2018

MSP

až 75 %

15. 1. 2018 –
31. 12. 2018

MSP

až 70 %

17. 9. 2018 –
14. 12. 2018
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PODPORA PRŮMYSLU 4.0
V první polovině roku 2018 běžel sběr žádostí do sedmé výzvy programu
Technologie, která byla primárně zaměřena na podporu růstu a posilování
konkurenceschopnosti MSP prostřednictvím digitální transformace.
Předmětem podpory bylo pořízení nových strojů, technologických zařízení
a vybavení a propojení pořizovaných nebo stávajících technologií autonomní
obousměrnou komunikací do výrobního procesu. Mezi způsobilé výdaje patřilo:
• dlouhodobý hmotný majetek – nákup strojů, zařízení, technologií, HW
a vybavení, které nebyly předmětem odpisu;
• dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových
licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a náklady na SW,
programy, data, databáze v rámci předmětného projektu;
• výdaje na pořízení provozních souborů, přičemž provozním souborem
se míní souhrn strojů a zařízení včetně jejich montáží a inventáře
investičního charakteru, který slouží k zajištění dílčího samostatného
technologického celku a je uváděn do provozu v souvislém čase.
Zároveň způsobilé výdaje na výrobní technologie nesměly tvořit více než 50 %
ze způsobilých výdajů na nevýrobní technologie.
Příjemcem mohl být střední podnik, který mohl získat dotaci až ve výši 35 % ze
způsobilých výdajů, nebo malý podnik, který mohl získat dokonce až 45 %.
Výše dotace se musela pohybovat v rozmezí 1–20 mil. Kč a místo realizace se
muselo nacházet na území ČR mimo hlavní město Prahu.
Povinností žadatele bylo zpracování detailního plánu digitální transformace
včetně specifikace cílů projektu. Nutností bylo popsat minimálně tři oblasti
digitální transformace. To vše mělo vliv na bodové hodnocení žádosti. Mnoho
bodů šlo získat za stávající úroveň digitální transformace firmy, kdy samozřejmě
platilo, že vyšší úroveň přinesla žadateli více bodů. Dalším bodovacím kritériem
byla potřebnost a relevance projektu či místo realizace, kdy bonifikace byla
za hospodářsky problémové regiony.
Úspěšně procesem hodnocení prošlo 56 projektů požadující 401 mil. Kč, což
tvořilo 40 % alokace výzvy.
V prosinci tohoto roku je plánována další výzva zaměřená na digitální
transformaci MSP s celkovou alokací 700 mil. Kč. Příjem žádostí by měl
probíhat od února do května příštího roku. Oproti předchozí výzvě jsou
plánované některé změny, které momentálně prochází procesem
schvalování. MPO však ve svém zpravodaji uvedlo některé body, se kterými by
se mělo počítat (viz níže).
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•

•
•

„Výraznější zaměření na technologické aspekty projektu, kdy bude
hodnocena „cesta“ k dosažení cíle v rámci digitální transformace
z pohledu užitých technických řešení, čímž dojde ke konkretizaci
požadavků žadatele a jejich objektivnější evaluaci v procesu
doporučení projektů k podpoře.
Nediskriminační přístup, kdy každý posun v rámci digitální transformace
a každé dílčí technologické řešení bude hodnoceno stejnou měrou.
Snížení požadavků na současnou úroveň digitální transformace
žadatele.“

Dle MPO by výše nastíněné změny modelu hodnocení měly vést k tomu, že
bude podpořeno více žadatelů včetně těch, jejichž úroveň digitální
transformace jim nedovolovala podat žádost do sedmé výzvy. Od nového
modelu hodnocení si slibuje větší transparentnost, objektivitu a lepší
pochopitelnost pro žadatele.
Informační zpravodaj MPO naleznete na stránkách MPO.
Přesné znění nové výzvy naleznete po jejím vyhlášení na stránkách API.
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PODPORA ÚČASTÍ FIREM
NA ZAHRANIČNÍCH VELETRZÍCH
Jste malým či středním podnikem a jezdíte propagovat svou firmu
na zahraniční výstavy či veletrhy? Pokud ano, je zde možnost získat finanční
podporu na tyto aktivity ze dvou programů, jejichž nové výzvy se blíží. První
program uveden níže je určen pro MSP s místem realizace projektu mimo
Prahu, druhý je zaměřen pro začínající MSP s místem realizace projektu
v Praze.
PROGRAM MARKETING
Největším dotačním titulem pro tuto oblast je program Marketing v rámci
OP PIK. Vyhlášení další, a zřejmě již poslední, výzvy tohoto programu je
plánováno na prosinec letošního roku. Příjem žádostí byl oproti původnímu
plánovanému harmonogramu posunut na období březen až květen příštího
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 tvorba vybraných
cizojazyčných propagačních materiálů pro danou akci;
• místo realizace na území ČR vyjma Prahy.
Více informací o programu naleznete na stránkách API.
PROGRAM PRAŽSKÉ VOUCHERY
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 byla plánována
na říjen, avšak došlo k posunu jejího vyhlášení a pravděpodobně ji lze
očekávat ještě během listopadu. 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.
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PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ
ZAMĚSTNANCŮ
Máte v plánu vzdělávat své zaměstnance? Pokud ano, rádi bychom Vás
informovali o nadcházejících dotačních výzvách, které jsou aktuálně
vyhlašovány a připravovány Ministerstvem práce a sociálních věcí a které jsou
zaměřené na podnikové vzdělávání zaměstnanců.
Jde o dvě nové výzvy pro vzdělávání zaměstnanců navazující na výzvu 43
a 60. Podpora se vztahuje na projekty umožňující další profesní vzdělávání
zaměstnanců, zaměřené na odborné i klíčové kompetence – IT kurzy, jazyky,
softs skills a odborné dovednosti.
VÝZVA 97 - Podnikové vzdělávání zaměstnanců II
První výzva bude určena pro zaměstnavatele (podniky, OSVČ apod.)
na vzdělávání jejich zaměstnanců (pracujících na pracovní smlouvu či DPČ).
Podporovanou aktivitou je vzdělávání zaměstnanců prezenční formou
v následujících oblastech:
- obecné IT,
- specializované IT,
- měkké a manažerské dovednosti,
- účetní, ekonomické a právní kurzy,
- technické a jiné odborné vzdělávání,
- jazykové vzdělávání.
Výzva bude otevřena pro podniky bez ohledu na jejich velikost. Míra podpory
bude činit 50-85 % způsobilých výdajů, a to v závislosti na režimu poskytování
podpory. Způsobilé výdaje budou vykazovány zjednodušeně, a to formou
jednotkových nákladů.
Místo realizace je možné v celé ČR mimo hl. m. Prahy. To znamená, že
vzdělávací aktivity nemohou probíhat v Praze. Pražské subjekty však mohou
žádat i pro pražské zaměstnance, ale vzdělávání musí probíhat mimo Prahu.
Výzva bude vyhlášena 15. 3. 2019 a bude mít alokaci 1,7 mld. Kč. Příjem
žádostí poběží do poloviny května 2019 a typ výzvy je průběžný.
VÝZVA 110 - Vzdělávání – společná cesta k rozvoji II!
Druhá výzva je určena pro profesní, podnikatelská sdružení a spolky, kteří
budou vzdělávat zaměstnance (na pracovní smlouvu) svých členů. Podmínky
jsou obdobné jako u výzvy 97. Významným rozdílem je míra podpory, která
bude až do výše 100 % v závislosti na typu žadatele.
Výzva bude vyhlášena 10. 1. 2019 a bude mít alokaci 0,8 mld. Kč. Příjem
žádostí poběží do konce dubna 2019 a typ výzvy je kolový.
Více informací naleznete na stránkách MPSV.
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TRANSPARENTNÍ BALÍČEK –
časté chyby
V červencovém vydání jsme Vás informovali o tom, že MPO s ohledem
na posílení transparentnosti v oblasti poskytování dotací zavedlo do výzev
vyhlašovaných od června roku 2018 některá nová uvedená opatření
(tzv. transparentní balíček).
Součástí tohoto balíčku je ve stručnosti:
• povinnost zveřejnit účetní závěrku v příslušném rejstříku ve smyslu
zákona č.
304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických
a fyzických osob;
• zápis v registru skutečných majitelů;
• neexistence kmenových listů k podílu společníka v s.r.o.
Agentura pro podnikání a inovace avizovala, že z dosavadního průběhu
příjmu žádostí je patrné, že v této oblasti dochází k vysoké chybovosti.
Žadatelé nemají v době podání žádosti zveřejněny potřebné dokumenty
ve sbírce listin a nejsou zapsáni v registru skutečných majitelů. Nesplnění těchto
povinností následně vede k zamítnutí žádosti.
Proto je více než vhodné upozornit na to, aby žadatelé těmto novým
povinnostem věnovali patřičnou pozornost a zajistili jejich splnění v souladu
s textem příslušné Výzvy, a to ještě před podáním žádosti o podporu.
Více informací naleznete na stránkách API v sekci FAQ.

http://www.efacz.com/
člen AMSP ČR
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SEZNAM PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH
Z FONDŮ VNĚJŠÍ SPOLUPRÁCE EU
PŘEDBĚŽNÁ OZNÁMENÍ:
DCI
All countries - Advisory Services for Resilient Agri-Food Systém.
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?ADSSChck=1540999850370&do=publi.detPUB&searchtype=
QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139946
The purpose of this contract is to provide technical and support services to
improve the EU’s programmes in food and nutrition security/sustainable
agriculture, implemented in and by beneficiary countries and financed in
particular under the Thematic Programme “Global Public Goods and
Challenges”.
EDF
Ethiopia - Supply and Delivery of Vehicles and Motorcycles for EU-Coffee
Action for Ethiopia (EU-CAfE) Project.
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?ADSSChck=1541001660598&do=publi.detPUB&searchtype=
QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=139940
Supply and delivery of five 4WD hardtop five doors station wagons; 34
double cabin 4WD pick-up vehicles and 38 motor cycles to Ethiopian
Coffee and Tea Authority

ENI
Azerbijan - Strengthening alternative dispute resolution and access to justice
in Azerbaijan.
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?ADSSChck=1541000690894&do=publi.detPUB&searchtype=
QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=139712
Technical Assistance will be required to increase the capacity of the Ministry of
Justice in a) introducing Alternative Dispute Resolution mechanisms in
Azerbaijan, in order to contribute to a faster and more satisfactory justice
delivery for citizens and business and b) enhancing access to justice to all
citizens and businesses.
Ukraine - Development of Ukraine's new Subsoil Code.
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https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?ADSSChck=1540999850370&do=publi.detPUB&searchtype=
QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139947
The overall objective of the project is to support the implementation of reforms
in Ukraine's extractive sector by harmonising Ukraine’s subsoil legislation in line
with the best practices in the EU Member States and where relevant in line with
EU acquis.
The project is designed to support the Ministry of Ecology and Natural
Resources of Ukraine in the implementation of reforms of the Ukrainian
extractive sector. The assistance will be focused on putting in place a new
subsoil use system in line with best EU practices.

IPA
FYROM - Preparation of project documentation for multimodal node
Trubarevo.
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?ADSSChck=1540999850370&do=publi.detPUB&searchtype=
QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139949
The scope of the project is the preparation of a project documentation and
preliminary design for future development and functioning of the multimodal
node in Trubarevo as a bankable project.
The contractor will be expected to carry out analysis of the existing
documentation and legal framework, conduct a market exercise for the most
viable model and prepare proposal, project documentation and tender
documentation for the future implementation of the project.
The contractor may be expected to provide services in the tender stage for
the future implementation of the project if the project is found to be bankable.
FYROM - Supervision of rehabilitation of State road A2 Kumanovo – Stracin,
section I (km.0+000 - km.15+195)
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?ADSSChck=1541000690894&do=publi.detPUB&searchtype=
QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=139938
The scope of this project is Supervision of Rehabilitation of State road A2
Kumanovo – Stracin, section I (km.0+000 – km.15+195). The actual length of this
section is 15.2 km.
The Consultant shall ensure that services for Supervision shall be in accordance
with all the requirements for quality control, control of quantities, supervision of
the work progress, analyses of expenses, implementation of the environmental
criteria as well as working on administrative questions during the rehabilitation
works and defect liability period.
The contract for works will be in accordance with FIDIC conditions of contract
(Red Book - First Edition 1999, Conditions of Contract). Works contract will
include activities related to: rehabilitation of carriageway with length of
15.2 km, repairing works on 6 culverts and 2 bridges, rehabilitation works on
2 interchanges, electrical works on interchange, posting of road equipment
and road marking as well as implementation of environmental mitigation
measures.
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FYROM - Supervision of the reconstruction and upgrade of the existing road
from Prilep – bridge on Lenishka river and Construction of third lane of road.
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?ADSSChck=1541000690894&do=publi.detPUB&searchtype=
QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=139937
The scope of this project is Supervision of Reconstruction and upgrade of the
road from Prilep to the bridge on Leniska River, about 3 km long to the
standards of an expressway and Rehabilitation and construction of a third lane
from Belovodica village to the bridge of Mavrovo quarry, about 4.5 km long.
The Consultant shall ensure that services for Supervision shall be in accordance
with all the requirements for quality control, control of quantities, supervision of
the work progress, analyses of expenses, implementation of the environmental
criteria as well as working on administrative questions during the rehabilitation
works and defect liability period.
The contract for works will be in accordance with FIDIC conditions of contract
(Red Book - First Edition 1999, Conditions of Contract). Works contract will
include activities related to Reconstruction and upgrade of the road from
Prilep to the bridge on Leniska River to the standards of an expressway and
Rehabilitation and construction of a third lane from Belovodica village to the
bridge of Mavrovo quarry, repairing works on several culverts and 2 bridges,
electrical works on interchange, posting of road signs, equipment and road
marking as well as implementation of environmental mitigation measures.
Turkey – Technical Assistance and Supervision for Bismil Wastewater Project.
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?ADSSChck=1541000690894&do=publi.detPUB&searchtype=
QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=139943
The services to be provided will include, but not necessarily be limited to:
• Supervision services for wastewater collection and treatment works under
Bismil Wastewater Project in compliance with the duties and responsibilities
of the Engineer as prescribed in the FIDIC Conditions of the contract,
• Design review for the Bismil Wastewater Treatment Plant to the extent
specified in the relevant Design-Build type Works Contracts
• Consultancy services to the Contracting Authority (the Employer in FIDIC)
regarding Works contract management,
• Supervision and approval of all the tasks during taking over/DNP/final
acceptance stages.

11

OZNÁMENÍ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH:
EDF
Ethiopia - Supply of Core switches
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?ADSSChck=1541000690894&do=publi.detPUB&searchtype=
QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=139942
The Supply contract is a capacity-building component as part of the
deployment of a new Customs Management System (CMS) for the Ethiopian
Revenues and Customs Authority. The contract is about the procurement of
Core Switches (4)

Ethiopia - Technical Assistance (TA) to Support EU-Coffee Action for Ethiopia
(EU-CAfE) Project.
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?ADSSChck=1541000690894&do=publi.detPUB&searchtype=
QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=139699
Technical support to the EU-CAfE grant project lead and co-applicants:
Ethiopian Coffee and Tea Authority (ECTA); Oromia and SNNP Coffee and Tea
Authorities; Amhara Bureau of Agriculture and Livestock Resources; and Jimma
Agricultural Research Centre. It is designed to support smallholder coffee
producers, processors, traders and their organisations to improve: productivity;
quality with focus on specialty and traceable coffees; value chain
development; and trade transparency through public-private-partnership
dialogues to increase income shares of stakeholders and to enable Ethiopia to
gain more from coffee trade. Also meant to pilot the registration of some
Ethiopian coffees through Geographic Indications (GIs); install and
operationalise information technology systems; and establish interactive
extension management and market information systems.
Project's expected outputs are 1) improved extension services delivery for
increased productivity, quality and processing; 2) improved farmers' access to
high quality inputs and technologies; 3) increased availability of processing
and grading capabilities for high quality coffees and increased flow of market
information; 4) integration of innovative solutions and technologies from
research for higher yield and high quality; 5) establish and capacitate
functional strategic public-private stakeholders' coordination and dialogue
platforms; and 6) strengthening the federal and regional coffee authorities'
planning and management capacities for proper project implementation and
compliance to requirements of EU financed grant contracts (operational and
financial). The TA team will assist the planning and implementation of main
activities specified under each of the above outputs under close supervision of
the ECTA and the Contracting Authority.
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IPA
Bosna and Herzegovina – Reconstruction of Zenica and Orasje Prisons Bosnia
and Herzegovina.
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?ADSSChck=1541001660598&do=publi.detPUB&searchtype=
QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=139948
The purpose of this Works Contract(s) is to construct additional facilities within
the existing prison complexes at 2 locations in BiH.
Lot 1: Construction of New Pavilion in Zenica Prison Complex
The new accommodation block for over 200 inmates with dining/ kitchen
facilities and fenced yard (680 m2) and access road is to be constructed. It will
be two-storey L shaped building (app. 2 670 m2) with five floors high watcher
tower. Foundation structure is designed as strip footing beneath the walls that
are all, for security reasons, reinforced as well. Ceiling is modular suspended.
Roof structure is classic with 10% slope and with metal sheet covering. The
building is to be equipped with electronic security system (AV, Access control,
fire alarm and cell alarms and ITE networks).
Lot 2: Constructions in Orasje Juvenile Correctional Facility Complex
• Two structures within existing Juvenile Educational-Correctional Facility
Complex are to be constructed: • Two-storey educational building
containing workshops and service areas in the ground floor and classrooms
and teaching cabinets on the upper floor. It is designed as a free standing
monolithic building of a rectangular shape on a flat area (37 x 16 m). The
main load-bearing elements are RC horizontal and vertical ring beams with
brick exterior/ interior walls.
• Sports-hall building (17 x 36 m) mainly designed for the basketball and
volleyball equipped with showers, toilets, locker-rooms, storeroom and
audience space and it's own heating system. The construction is monolithic full AB 15 cm thick slabs with outer brick block walls. The roof construction is
classic with 7% slope and with trapezoidal metal sheet covering.
FYROM - Supply of customised
convicted/detained persons

vehicle

(van)

for

transportation

of

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?ADSSChck=1541000690894&do=publi.detPUB&searchtype=
QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=139910
The subject of the contract is the supply, delivery, unloading, customization
and putting into operation of customized vehicle (van) for transportation of
convicted / detained persons for the Directorate for execution of
sanctions.
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Hungary - PPREVENT! FLOOD
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?ADSSChck=1540999850370&do=publi.detPUB&searchtype=
QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139945
The project contains 5 main elements:
Design of flood protection work and water leakage monitor system.
Building of 5 monitoring wells, and the incorporation of their respective
instruments.
Monitoring of the Nagypandúr Island’s water steering lock, design of the
system.
Instruments for measurement and control the water quality of river Sugovica.
Design and system building of so-called ÁIR.
Specifications are included in technical description.

Hungary – Furnishing of the Serbian Cultural Centre
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?ADSSChck=1541000690894&do=publi.detPUB&searchtype=
QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=139951
Supply, delivery and installation of kitchen equipment and complete furniture
of the Serbian Cultural Centre in Mórahalom

Kosovo – Supply of Primary Generators no.3.
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?ADSSChck=1540999850370&do=publi.detPUB&searchtype=
QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139961
The subject of the contract is the supply and delivery by the Contractor of
Primary Generators (see annex II + III of the Tender Dossier for the detailed
specifications of the items and quantities) in main warehouse Pristina, DAP1.
Deliveries shall be 90 (ninety) calendar days after the signature of the contract
by both parties.

Turkey Technical Assistance and Supervision for Bandırma Wastewater
Treatment Plant and Water and Wastewater Project.
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?ADSSChck=1540999850370&do=publi.detPUB&searchtype=
QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139789
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The consultant will provide technical assistance and construction supervision
services for a works contract with two lots; one lot comprising construction of
wastewater treatment plant with FIDIC Yellow Book, while the other comprising
construction of wastewater collectors, wastewater pump stations, drinking
water transmission lines, reservoirs and pump station with FIDIC Red Book. The
consultant will deliver various capacity building activities to increase
administrative, technical and financial capacities of Balıkesir Water and
Sewerage Administration General Directorate.
Works Contracts - Construction of Bandırma Integrated Water Project
Lot-1: Construction of Bandırma Wastewater Treatment Plant -FIDIC Yellow
Book
Lot-2: Construction of Bandırma Water and Wastewater Project -FIDIC Red
Book
Turkey - Technical Assistance and Supervision for Hakkâri Integrated Solid
Waste Management Project.
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?ADSSChck=1541000690894&do=publi.detPUB&searchtype=
QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=139808
The contract will include Technical Assistance and Supervision for Hakkari Solid
Waste Project. The contractor will be responsible for administrative, technical
and financial capacity building for the Hakkâri Municipalities and Special
Provincial Administration Solid Waste Management Union (Hakkari Union).;
provision of the necessary training and support for the institutional
sustainability; technical assistance to the PIU and Hakkari Union by practical
training including project management, and operational management of the
solid waste facilities after construction;, revision and update of supply tender
dossiers; assistance in handling supply contracts, contract management and
construction supervision for the implementation of works contract including
construction of a new sanitary landfill in Hakkari with auxiliary facilities,
leachate treatment plant, composting plant, medical waste sterilization plant
with auxillary facilities, and rehabilitation in-situ closure and relocation of 6 wild
dumpsites in the service area of the Union.
The FIDIC Red Book would be applied for the main parts of the landfill
construction including theearthworks, bottom lining system, gas collection,
leachate collection, etc., whereas the lump sum components would be
applied for the process and mechanical plants/equipment such as leachate
treatment plant,composting plant, medical waste sterilization unit, buildings,
and closure of dump sites items in the tender documents as design-built
components (FIDIC Plant and Design-Built, "Yellow Book").

Turkey – Supply of Equipment for Improvement of Customs Enforcement
Capacity – Relaunch.
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?ADSSChck=1540999850370&do=publi.detPUB&searchtype=
QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139959
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This contract aims at increasing the capacity of Directorate General of
Customs Enforcement for customs controls and surveillance and
standardization of customs checks and controls at three pilot airports. In this
regard, the contract includes supply, delivery, installation, commissioning,
testing, inspection, training and warranty services of baggage scanning
systems that are primary needs for better border and customs controls.

Serbia - Refurbishment
playgrounds.

and

improved

safety

conditions

of

Children

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?ADSSChck=1540999850370&do=publi.detPUB&searchtype=
QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139442
The purpose of this contract is refurbishment and improved safety conditions of
27 children playgrounds in eleven cities which also includes procurement and
installation of the equipment that complies with the safety standards for
children playgrounds.

Ministerstvo
zahraničních
věcí
www.mzv.cz
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ERA-NET COFUND
-Program Horizont 2020
Výzvy budou svými pravidly pro české uchazeče navázány na program
EPSILON, v jehož rámci je nejvyšší povolená intenzita podpory na českou část
projektu 60 % z celkových uznatelných nákladů. Uchazečem z České
republiky mohou být jak výzkumné organizace, tak podniky.
Výzva v rámci CHIST-ERA III Cofundu, s názvem Call 2018, podpoří projekty
zaměřené na informační a komunikační vědy a technologie (ICST). Výzva byla
vyhlášena 15. října 2018 a termín pro příjem zkrácené verze návrhů projektů
(pre-proposals) je dle harmonogramu výzvy stanoven na 15. ledna 2019
(17:00 CET). Projekty budou podávány prostřednictvím mezinárodního systému.
Témata výzvy jsou:
• “Analog Computing for Artificial Intelligence (ACAI)“
• “Smart Distribution of Computing in Dynamic Networks (SDCDN)”
Další výzva, do které se můžete zapojit, je společná mezinárodní výzva
s názvem EuroNanoMed3 Joint Call 2019. Výzva je zaměřena na podporu
projektů v oblasti nanomedicíny. Call 2019 bude vyhlášen v listopadu 2018
a příjem zkrácené verze návrhů projektů bude probíhat do ledna 2019. Bližší
termíny naleznete v harmonogramu výzvy.
Témata výzvy jsou:
• “Regenerative medicine" (toto téma není podporované TA ČR)
• "Diagnostics"
• "Targeted delivery systems"
Více informací k oběma výzvám naleznete na stránkách TA ČR pod záložkou
Programy - Cofundové výzvy a také na oficiálních stránkách CHIST-ERA III
a EuroNanoMed 3.
Vyhlášení společné mezinárodní výzvy zaměřené na materiálový výzkum
a inovace se předpokládá na jaře 2019 v rámci M-ERA.Net 2 Call 2019.
Kontaktní
osobou
pro
(iveta.zaparkova@tacr.cz).

cofundové

výzvy

je

Iveta

Zápařková

ww.tacr.cz
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