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IPA – Nástroj předvstupní pomoci (11,5 mld. EUR)        ENPI – Nástroj evropského sousedství (12,4 mld. EUR)

DCI – Nástroj rozvojové spolupráce (10,06 mld. EUR)   EDF – Evropský rozvojový fond (22,7 mld. EUR)

ICI – Nástroj pro spolupráci s vyspělými zeměmi (0,172 mld. EUR)



Tematické fondy EU 2007 – 2013

• NGOs a místní samosprávy v 
rozvoji

• Životní prostředí a udržitelná 
správa přírodních zdrojů

• Migrace a azyl

• Potravinová bezpečnost

• Rozvoj lidského kapitálu

• Cukerný protokol AKT

* po roce 2013 výrazné změny

Tematické programy DCI *

6,83 mld. EUR

IfS

Nástroj stability

2,062 mld. EUR

EIDHR

Demokracie a lidská práva

1,104 mld. EUR
INSC

Jaderná bezpečnost

0,524 mld. EUR
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BUSINESS

…i v rozvojových projektech EU se skrývají 
obchodní příležitosti pro české firmy

různé
službymontážní a 

stavební práce

dodávky 
zařízení



5

Oblasti projektů EU zajímavé pro firmy
IPA, ENPI, EDF, DCI
• Budování dopravních, energetických a ICT infrastruktur, rozvoj měst
• Dodávky strojů a zařízení, software, vybavení úřadů a laboratoří
• Bezpečnost dopravy, energetická účinnost
• Ochrana životního prostředí, vodohospodářství, odpady
• Rozvoj zemědělství a venkova, zavlažování
• Podpora malého a středního podnikání
• Rozvoj zdravotnictví, hygiena, 

rostlinolékařství, veterinářství
• Věda, výzkum a inovace aj.

ICI
• Networking obchodních komor

IfS
• Nakládání s chemickým, biologickým, 

radiologickým a jaderným materiálem 
(CBRN), výzkum, kontrola

• Vybavení úřadů a laboratoří, dodávky 
obrněných vozidel

• Likvidace zbraní a výbušnin
• Systémy včasného varování aj.

INSC
• Dodávky vybavení pro detekci radiace
• Bezpečné nakládání s radioaktivním 

odpadem
• Sanace bývalých elektráren a ložisek 

uranu apod.
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Bangladéš (DCI) – dodávka a instalace ICT vybavení, audio-vizuální techniky 
vč. kamer, kancelářského vybavení, nábytku, klimatizace a 
generátorů pro Bankovní akademii

Černá Hora (IPA) – výstavba dopravní infrastruktury letiště Kapino Polje v Nikšić
Etiopie (EDF) – dodávka třídicího a vážicího zařízení 
Grenada (EDF) – výstavba větrné elektrárny na ostrově Carriacou
Kosovo (IPA) – servis tiskáren a kopírek
Libanon (ENPI) – dodávka ICT, GPS a protipožárního zařízení pro celní správu
Malawi (EDF) – dodávka ICT a kancelářského vybavení pro program lesnictví
Maroko (ENPI) – dodávka 8 terénních vozidel
Moldavsko (ENPI) – výstavba potrubí zemního plynu pod řekou Prut a 

výstavba měřicí stanice
Rwanda (EDF) – dodávka potravinářských technologií pro 2 komunitní 

zpracovatelská centra brambor a mléčných produktů
Turecko (IPA) – výstavba a obnova chodníků a parků
Turecko (IPA) – dodávka vybavení pro elektronickou identifikaci a registraci 

ovcí a koz

Ukrajina (INSC) – sanace bývalého ložiska chemické těžby uranu

Ukázky tendrů EU na webu EuropeAid 06 – 08 2013
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Úspěšnost ČR v realizaci vnějších projektů EU
5,7 % rozpočtu EU (Heading 4) + EDF: cca. 13 mld. EUR ročně 

(projekty EU od 100 tis. EUR do 5 mil. EUR)

České subjekty realizují projekty EU v průměrné výši 310 mil. Kč ročně 
(jako hlavní realizátoři, statistické údaje o subdodavatelích nejsou k 
dispozici) – ČR na 2. místě v EU12, na 1. místě mezi V4

(Bioveta, Elkoplast, Envinet, Envitech, VH, Chemcomex, SEVEn…)
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• Relevantní informace na webových stránkách

• Příručku pro firmy, NGOs a veřejné instituce pro rok 2013

• Několik tematických seminářů ročně v Praze 

• Bezplatné poradenství k fondům vnější spolupráce EU vč.  
pravidel tendrů EU podle PRAG 2013 na eupo@mzv.cz, kde 
je možno si sjednat i osobní schůzku

• Rozesílky projektových nabídek dle mailing listu MZV

• Prosazování priorit ČR na jednáních v Bruselu  

Co nabízí firmám MZV
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• Relevantní informace na webových stránkách s odkazem na 
web MZV ČR (příručka, semináře, poradenství k tendrům)

• Kontakt s Delegacemi EU a partnerskými zeměmi (nad rámec 
zasedání EK, ZRS, dHoMs...)

• Aktivní vyhledávání příležitostí pro české firmy (newslettery 
Delegací EU, lokální výběrová řízení…)

• Rozesílky projektových nabídek dle mailing listu MZV 
(pomoc s jeho aktualizací)

• Prosazování priorit ČR při programování projektů na 1-3 roky 
dopředu

Co potřebujeme od ZÚ ve třetích zemích
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Role ZÚ a Delegací EU je totiž klíčová

Vznik myšlenky projektu na 
Delegaci EU
Identification fiche

Delegace EU / externí 
konzultanti / partnerská země / 
ostatní donoři / DG ELAR, 
DEVCO / ESVA / identifikační 
mise aj.

Víceleté
programováníEvaluace

Implementace Formulace

Identifikace

Financování

Strategické a programové 
dokumenty na Radě EU v Bruselu

↓
Delegace EU / partnerská země / 
DG ELAR, DEVCO / ESVA / ČS 
EU / programační mise aj.

Formulace projektu na 
Delegaci EU (DG DEVCO)
Action fiche

Delegace EU / externí 
konzultanti / partnerská země / 
DG ELAR, DEVCO / ESVA / 
ambasády ČS EU / Steering 
Group aj.

Schválení projektů na výboru 
ENPI / IPA / DCI / EDF / INSC… 
v Bruselu

DG ELAR, DEVCO / ESVA / ČS 
EU

Call for Proposal /Tender
mezinárodní / lokální

DG ELAR, DEVCO / Delegace 
EU / partnerská země / 
realizátoři

Hodnotící zpráva

Delegace EU / externí 
konzultanti / DG ELAR, 
DEVCO / partnerská 
země / ESVA / realizátoři 
aj.
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• Jaké informace Vám nad rámec instrukce a manuálu pro ZÚ 
chybí?

• Jak probíhá komunikace s Delegacemi EU při programování 
projektů (mj. na období 2014 – 2020)?

• Jak často se na Vás firmy v teritoriích obrací s dotazy ohledně 
fondů vnější spolupráce EU?

• Co je v praxi složité? Jak Vám může pomoci MZV?

Jakékoliv dotazy zasílejte na

eupo@mzv.cz

Diskuze
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Zveřejněné tendry EU na webu EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/index_en.htm

Pravidla tendrů EU (PRAG 2013):

http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do

Fondy vnější spolupráce EU na webu MZV ČR:

http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/evropska_unie/nastroje.html

„EU pro podnikatele“ – web Stálého zastoupení ČR při EU v Bruselu:

http://www.mzv.cz/representation_brussels/cz/evropska_unie/eu_pro_podnikatele/index.
html

Sektorové semináře EU v Bruselu (dvakrát za rok na různá témata):

http://www.sectorseminars.eu/index.php

Užitečné odkazy




