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Vážení čtenáři a zájemci o zahraniční spolupráci, 
dovolujeme si Vám nabídnout letošní 2. číslo Newsletteru Zahraniční spolupráce, které 
obsahuje vybraná avíza a vyhlášená oznámení (tendry a granty) v oblasti vnější pomoci EU – 
EuropeAid a dalších mezinárodních programů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.  
V případě Vašeho zájmu o informace nás kontaktujte: Ing. Jiří Vavřínek, vavrinek@tc.cz  
Služby sítě Enterprise Europe Network jsou poskytovány zdarma. 
 

Váš tým Enterprise Europe Network v Technologickém centru AV ČR 
 

Souhrn  
Druhé číslo informuje zejména malé a střední podniky o vyhlášených avízech a oznámeních 
EuropeAid např.: na Balkáně pro Kosovo a Bosnu a Hercegovinu, v regionu Afriky pro Etiopii, 
na Blízkém východě pro Turecko a Jordánsko. Převažují zde obory výstavby, dopravy a 
vodního hospodářství.  
 

Vnější pomoc EU  

 

 

Rozvoj a spolupráce - EuropeAid  
Program EuropeAid přináší v České republice poměrně málo známé 
možnosti zapojení firem do poskytování vnější (rozvojové) pomoci EU ve 
třetích zemích. Vnější pomoc EU je rozdělována podle oborových 
programů a prostřednictvím finančních nástrojů.  
Realizace vnější pomoci probíhá nejčastěji v zemích příjemců (např. 
stavební práce, dodávky zboží nebo poradenské služby), které jsou 
prováděny nejen firmami z členských států EU. Za tímto účelem jsou na 
stránkách EuropeAid níže publikována avíza a oznámení o výběrových a 
grantových řízeních na práce, dodávky a služby (obvykle v angličtině).  
Hlavním cílem programu je podpora udržitelného rozvoje příjemců a 
rozvoj vzájemné spolupráce. 

Více informací 
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Kosovo – Výstavba  

 

Construction of a Juvenile Justice Centre in the Municipality 
of Lipjan/Lipljane – Lot 1, oznámení (21/10/2014)  
První část kontraktu je zaměřena na výstavbu justičního centra pro 
mladistvé ve věku 14-18 let s kapacitou 40 osob. Centrum bude 
zahrnovat ubytovnu, učebny, tělocvičnu a administrativní část. Projekt se 
bude týkat samotné výstavby kromě terénních prací a dodávek nábytku. 
Účastník tendru nemusí složit jistinu. Jedná se lokální otevřený tendr 
z programu IPA. 
Více informací 
 

Etiopie – Technická asistence 
Support to EU-Ethiopia Cooperation, oznámení ( 26/09/2014) 

 

 

 

Tento kontrakt má posílit časově a efektivně přípravu a implementaci 
spolupráce EU a Etiopie. Hlavním smyslem je dále posílit kapacity 
hlavních aktérů spolupráce EU a Etiopie a koordinovat implementaci 
vnější pomoci EU. Projektové cíle budou podporovat NAO a další 
zaměstnance ministerstev ke zvýšení kapacit v identifikaci, formulaci a 
přípravy projektů, monitoringu a evaluace 11. EDF. Rozpočet je do 0,9 
mil. EUR. Jedná se o uzavřené výběrové řízení pod programem EDF. 

Více informací 
 

Bosna a Hercegovina – ICT  

 

Consolidation and Further Development of the Judicial 
Communication and Information System, avízo: 
Dodávka software a ICT služeb se člení na dvě části. Z důvodu 
uchovávání velkého množství dat a databází je poptáván nástroj 
Business Intelligence Software, který bude zaveden do informačního 
systému resortu spravedlnosti. V druhé části se jedná o nákup obsáhlého 
Data Loss Prevention Solution včetně software a hardware, licence, 
ročního softwarového servisu a dalších návazných konzultačních a 
vzdělávacích služeb. Jedná se o ohlášení otevřeného výběrového řízení, 
předpoklad vyhlášení v září 2014. Tato dodávka bude financována z 
programu IPA. 

Více informací 
 

Jordánsko – Energetika  

 
 

 

Renewable Energy and Energy Efficiency Demostration 
Projects, oznámení (7/10/2014) 
Ve výběrovém řízení pro získání grantů se předkládají současně dvě 
části: koncept a kompletní nabídka. Nejprve se posoudí koncept a 
v případě jeho předvýběru také nabídka. Uchazeči mohou být veřejné 
nebo neziskové subjekty. Tato výzva je určena pro všechny uznatelné 
uchazeče v energetickém sektoru, kteří mohou předložit nabídky na 
ambiciózní demonstrační projekty. Projekty mají být cílené na snížení 
spotřeby energie v jejich budovách s paralelním zlepšením komfortu bez 
extra nákladů. Maximální rozpočet je 6 mil. EUR. Výše grantů se může 
pohybovat v rozmezí 200 – 750 tis. EUR. 

Více informací 
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Ukrajina – Životní prostředí  

 

Support to Ukraine in approximation of the EU environmental 
acquis and implementation of international commitments, 
oznámení (15/9/2014) 
Cílem projektu je umožnit Ministerstvu ekologie a přírodních zdrojů 
(MENR), ostatním ukrajinským aktérům a zástupcům občanské 
společnosti implementovat environmentální závazky EU, posílením 
právního a institucionálního systému v řízení ochrany životního prostředí, 
sektorech vody a ochrany přírody. Specifickými cíli jsou zaměření na 
implementaci přílohy XXX článku 6 Asociační dohody, základní 
aproximaci plánu a ostatních strategických dokumentů, které budou 
přijaty a dále zvýšit institucionální kapacitu a veřejného povědomí 
v otázkách environmentální aproximace. Celková alokace programu má 
činit max. 2,8 mil. Euro. Jedná se o uzavřené výběrové řízení. 

Více informací 
 

Turecko – Doprava  

Modernisation of Samsun–Kalin railway line, oznámení 
(3/11/2014) 
Předmětem otevřeného výběrového řízení je rekonstrukce 395 km úseku 
jednokolejné trati, neelektrifikované železniční infrastruktury, pomocných 
struktur a bez horizontálního přeskupení. Práce budou prováděny podle 
manuálu FIDIC a budou zahrnovat obnovu železničního svršku, 
modernizaci únosnosti železničního svršku, odvodnění, výměnu 
železničního svršku (kolejnice, pražce, předřadníky), rekonstrukce 
mostků, opěrných zdí, stabilizace svahů, rekonstrukce tunelů, 
optimalizace uspořádání tratě, včetně rozšíření či demontáže vleček, tratí 
a výhybek, instalace zařízení ECTS úrovně 1 a elektronického 
zabezpečovacího systému. 

Více informací 

 

 

Turecko – Vodní hospodářství  

 

Rehabilitation and Extension of Erzincan Wastewater 
Treatment Plant, oznámení (17/11/2014) 
Jedná se o otevřené výběrové řízení v programu IPA. Účelem tohoto 
kontraktu je celková stavební rekonstrukce čistírny odpadních vod ve 
městě Erzincan např. výměna mechanických a elektrických částí, 
výstavba nové etapy čistírny s kapacitou 165 000 obyvatel v roce 2030, 
výměna asi 4 km hlavního kolektoru odpadních vod, náhrada asi 15 km 
městské kanalizační sítě. 

Více informací 
 

Zahraniční rozvojová spolupráce ČR   

 

 
 

Programy administrované Českou rozvojovou agenturou  
Dvoustranné rozvojové projekty jsou realizovány mezi Českou republikou 
a prioritními partnerskými zeměmi ZRS ČR (Afghánistán, Bosna a 
Hercegovina, Etiopie, Moldavsko, Mongolsko, Gruzie, Kambodža, 
Kosovo, Palestina a Srbsko). ČRA vypisuje výběrová řízení na dodávky 
prací, zboží a služeb vhodných pro účast podnikatelských subjektů. 

Více informací 
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COSME  
 

 

Podpora financování malých a středních podniků (MSP) 
Program se zaměřuje na zvyšování konkurenceschopnosti MSP zejména 
poskytováním zvýhodněných úvěrů a záruk, venture kapitálu finančními 
zprostředkovateli a dalších služeb např. sítě Enterprise Europe Network. 
Dle pracovního programu COSME (2014-2020) jsou vyhlašovány výzvy. 
Více informací 
 

Horizont 2020  

 

 

 

Podpora inovativních MSP pomocí SME nástroje 
Celoevropský program pro výzkum a inovace (2014-2020), který 
podporuje nejen vědecko-výzkumné projekty, ale také inovace v MSP 
(SME nástroj) a jejich přístup k financím. Technologické centrum AV ČR 
radí také MSP a zabývá se vyhledáváním projektových partnerů. 
Více informací 
 

EUREKA a EUROSTARS 
 

 

 

 

 

 

 

  

Individuální a klastrové výzvy EUREKA 
Jsou dotační programy zaměřené na malé a střední podniky, které mimo 
svou podnikatelskou činnost provádí výzkum a vývoj. Je podporována 
spolupráce nejméně dvou organizací z různých zemí EU.  
 
EUREKA individual projects  
Administraci projektů na národní úrovni provádí MŠMT - 4x ročně (podání 
projektů celoročně) 
 
EUREKA – klastrové projekty 
Do klastrových projektů se mohou zapojit především MSP, ale i velké 
podniky, výzkumné ústavy a univerzity. Výzvy do projektů jsou 
vyhlašovány pravidelně jednou nebo vícekrát do roka. 
 
Eurostars II 
Program Eurostars II je zaměřen na spolupráci evropských MSP. 
Příjemce dotace je (MSP (70%), velký podnik, výzkumná organizace, 
VŠ). Lídrem řešitelského týmu je MSP. Termín výzvy je do 11. 9. 2014. 

Více informací 
 

LIFE  
 

 

Podpora inovativních projektů pro životní prostředí 
Je program EU, který podporuje také firmy v oblasti životního prostředí a 
změny klimatu. Jsou spolufinancovány pilotní projekty inovativního 
charakteru např. využití zdrojů, úspory energií a vody apod. Podporovány 
jsou prototypy (100%) a prvky výzkumu. Termín do 16. 10. 2014. 
Více informací 
 

 

Poskytnuté informace mají pouze informativní charakter. Technologické centrum AV ČR neodpovídá za důsledky spoléhání se 
na tyto informace a ani za škodu eventuálně vzniklou v důsledku jejich použití. Je doporučeno ověřit si aktuální stav 
publikovaných avíz a oznámení na internetu. 

http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm
http://www.h2020.cz/
http://www.eurekanetwork.org/c/document_library/get_file?uuid=a4712bca-927e-48ca-9fe3-ecd0bb9f96f1&groupId=10137
http://www.eurostars-eureka.eu/
http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm

