
 

PROGRAM B2B – VÝZVA 2020 – nové projekty 

 

Dotační výzva byla veřejně vyhlášena dne 27. listopadu 2019. Přihlášky bylo možné podávat do 17. ledna 2020 do 12:00. 

V rámci této výzvy bylo vyhlašovatelem hodnoceno celkem 22 žádostí, z toho 17 bylo podpořeno.  

Seznam podpořených projektů: 

ARTIFEX INSTANT s.r.o. 
Příprava výstavby výrobního závodu instantních a jiných produktů 

zdravé výživy 
PP Indie 

Cross Zlín, a.s. 
Rozvoj inteligentních dopravních systémů a chytrých měst v Latinské 

Americe 
R 

Mexiko, 
Kolumbie 

DEKONTA a.s. 
Studie proveditelnosti potenciálu sušení čistírenských kalů pro účely 

energetického využití v BaH 
SP BaH 

Dermacol, a.s. Otevření nových kosmetických salonů na západním břehu Jordánu R Palestina 

EKOSYSTEM spol. s.r.o. SP - Implementace technologií efektivní a udržitelné sanitace vody SP Srí Lanka 

ENVIROS s.r.o. 
Centrální systém chlazení s využitím obnovitelných zdrojů energie v 

municipalitě Bečej 
SP Srbsko 



 

Incinity s.r.o. Rozvoj smart cities v Srbsku a v Bosně a Hercegovině PP Srbsko, BaH 

LAVARIS s.r.o. 

Realizace předváděcího a experimentálního centra recyklační 
technologie společnosti LAVARIS s.r.o. v Palestině, včetně instalace a 

zprovoznění recyklační linky na výrobu stavebních suchých směsí z 
odpadových materiálů z kamenného průmyslu. 

R Palestina 

Meteopress, spol. s.r.o. 
Podnikatelský plán pro rozvoj komerční meteorologie v oblasti Bosny a 

Hercegoviny a Srbska 
PP BaH, Srbsko 

MEVOS, spol. s r.o. 
Studie proveditelnosti – mapování a identifikace vhodných partnerů 

v oblasti energetického využití nemocničního odpadu ve Vietnam 
SP Vietnam 

MICo, spol. s.r.o. 
Inženýring a technická podpora výroby a distribuce elektrické energie 

státu Delta State (Nigerie) 
PP Nigerie 

Petty Bohemia, s.r.o. 
Implementace inovativních technologií jako východisko akcelerace 

elektrifikace v Myanmaru 
PP Myanmar 

PILOUS a.s. Obalové logistické centrum - Srbsko PP Srbsko 



 

PS Profi s.r.o. 
Rehabilitace ochranné bariéry přehrady Derbendikhan, Suleymania, 

IRAQ 
SP Irák 

SUNNY COLD s.r.o. 
Vstup na energetický trh rozvojových regionů pomocí českých 

energetických úložišť 
R Indonésie 

SWECO Hydroprojekt a.s. 
Posouzení zásobování a úpravy pitné vody v nejohroženějších oblastech 

Dhaky, Bangladéš 
SP Bangladéš 

Transcon Electronic 
Systems, spol. s.r.o. 

Zpracování předběžné studie rekonstrukce regionálních letišť v Etiopii SP Etiopie 

 


