
Česká rozvojová agentura

KDE HLEDAT TENDRY MEZINÁRODNÍCH FINANČNÍCH INSTITUCÍ?
PŘEHLEDOVÉ WEBY

DEVEX – MEZINÁRODNÍ INFORMAČNÍ PLATFORMA – ROZVOJOVÉ TENDRY, PRACOVNÍ MÍSTA A DALŠÍ
www.devex.com/funding
Devex spravuje rozsáhlou databázi rozvojových projektových záměrů, výzev a tendrů z celého světa. Česká Platforma 
podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci (PPZRS) je členem Devexu (www.ppzrs.org) a zasílá členům PPRZS 
pravidelné přehledy z této databáze. 

BUSINESS INFO – OFICIÁLNÍ PORTÁL PRO PODNIKÁNÍ A EXPORT
www.businessinfo.cz/cs/zahranicni-obchod-eu/exportni-prilezitosti.html

CENTRUM PRO ROZVOJOVÉ TRHY – WEBOVÁ STRÁNKA ASOCIACE PRO ROZVOJ INFRASTRUKTURY
www.czechinfra.com (web sleduje projekty EIB, EBRD, EC, WB, Green Climate Fund)

WEBOVÉ STRÁNKY ROZVOJOVÝCH BANK

•	 EBRD – Evropská banka pro obnovu a rozvoj
•	 AFD – Francouzská rozvojová agentura
•	 KfW – Německá rozvojová banka
•	 GIZ – Německá rozvojová agentura
•	 CEB – Rozvojová banka Rady Evropy

•	 AECID – Španělská rozvojová agentura
•	 NIB – Norská investiční banka
•	 SIMEST – Italská investiční banka
•	 OeEB – Rakouská rozvojová banka
•	 SOFID – Portugalská rozvojová instituce

ZASTOUPENÍ EVROPSKÉ INVESTIČNÍ BANKY V PRAZE
Konzultace pro firmy, kontakt: paní Hana Nylander Kaloudová, h.nylander@eib.org; www.eib.org

MEZINÁRODNÍ INSTITUCE

EU – DODATEK K ÚŘEDNÍMU VĚSTNÍKU TED – DOSTUPNÉ I V ČEŠTINĚ (JAZYK EU)
http://ted.europa.eu
TED nabízí bezplatný přístup k obchodním příležitostem v Evropské unii, Evropském hospodářském prostoru a v dalších 
zemích. TED (Tenders Electronic Daily) je online verzí „Dodatku k Úřednímu věstníku EU“ pro evropské veřejné zakázky. 

WEBOVÝ PORTÁL EVROPSKÉ KOMISE DG DEVCO  
https://ec.europa.eu/europeaid/about-funding_en  Zakázky a výzvy tendrovány přímo EU.

OSN – TENDER ALERT SERVICE 
www.ungm.org/Public/Pages/RegistrationProcess
(doporučujeme firmám se zaregistrovat, budou jim chodit upozornění na tendry OSN, vč. FAO)

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ROZVOJOVÉHO PROGRAMU OSN
http://procurement-notices.undp.org

DATABÁZE VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK SVĚTOVÉ BANKY
http://projects.worldbank.org  (na stránce níže vyberte „Procurement“)

SVĚŘENECKÉ FONDY

SVĚŘENECKÝ FOND PRO AFRIKU
Zřízen za účelem stabilizace zdrojových a tranzitních zemí migrace v Africe. Možnosti zapojení firem do tendrů a grantů EU
http://ec.europa.eu/europeaid/regions/africa/eu-emergency-trust-fund-africa_en
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ČESKÝ SVĚŘENECKÝ FOND UNDP
Vysílání expertů a tendry – předávání českého know-how a transformačních zkušeností do zemí východní Evropy a SNS
www.eurasia.undp.org/content/rbec/en/home/about_us/partners/czech-undp-trust-fund.html, lukas.svatek@undp.org

DALŠÍ PARTNEŘI ČESKÝCH PODNIKATELŮ PŘI VSTUPU DO 
ROZVOJOVÝCH ZEMÍ A ZAPOJOVÁNÍ DO MEZINÁRODNÍCH PROJEKTŮ

KLIENTSKÉ CENTRUM PRO EXPORT
Jednotné kontaktní místo pro české podnikatele, kteří chtějí expandovat na zahraniční trhy. Klientské centrum pro export 
zajišťuje konzultace exportních a investičních záměrů a služby ve více než 90 zemích světa prostřednictvím Jednotné 
zahraniční sítě, kterou tvoří zastupitelské úřady ČR a zahraniční kanceláře CzechTrade.
www.export.cz

STÁLÉ ZASTOUPENÍ ČESKÉ REPUBLIKY PŘI EVROPSKÉ UNII
Podpora podnikatelům, projekty vnější pomoci, finanční nástroje EU, p. Michal Klučka, e-mail: michal_klucka@mzv.cz

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU – AID FOR TRADE
Aid for Trade je program na podporu a rozvoj obchodu v partnerských státech zahraniční rozvojové spolupráce. 
Podporuje rozvoj místních produkčních kapacit, budování obchodní infrastruktury, transfery technologií.
www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ – PROGRAM 9H – PODPORA ÚČASTI NA MEZINÁRODNÍCH VELETRZÍCH 
A VÝSTAVÁCH V ZAHRANIČÍ
Podpora účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí v oblasti produkce a zpracování zemědělských výrobků
http://eagri.cz

PLATFORMA PODNIKATELŮ PRO ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVOU SPOLUPRÁCI
Poradenství a informační servis pro podnikatele se zájmem o zahraniční rozvojovou spolupráci.
www.ppzrs.org

CEBRE – ČESKÁ PODNIKATELSKÁ REPREZENTACE PŘI EU
Reprezentační složka českých podnikatelů při Evropské unii podporující zájmy českého soukromého sektoru.
www.cebre.cz

CENTRUM PRO ROZVOJOVÉ TRHY
Podpora českých dodavatelů při přípravě a realizaci infrastrukturních projektů na rozvojových trzích.
www.czechinfra.com

EGAP – EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST
Státní úvěrová pojišťovna EGAP se zaměřuje na pojištění tržně nepojistitelných politických a komerčních rizik spojených 
s financováním vývozu zboží, služeb a investic z České republiky. EGAP umožňuje hledat obchodní příležitosti i mimo země 
EU, na dynamicky se rozvíjejících perspektivních trzích Asie, Afriky a Latinské Ameriky. 
www.egap.cz

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ – PROPED – PROJEKTY EKONOMICKÉ DIPLOMACIE
Finanční a organizační podpora projektů k prezentaci českého podnikatelského sektoru (oborové prezentace, business fóra, 
semináře, účasti na výstavách, kulaté stoly, podnikatelské mise apod.).
www.mzv.cz/ekonomika

Konzultace k zapojování firem do zahraniční rozvojové spolupráce: Mgr. Barbora Latečková, lateckova@czechaid.cz.
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