
 

PROGRAM B2B – MALÁ VÝZVA 2019 

 

Dotační výzva byla veřejně vyhlášena dne 12. dubna 2019. Přihlášky bylo možné podávat do 15. května do 12:00. V rámci této 

výzvy bylo vyhlašovateli hodnoceno celkem 29 žádostí, z toho 21 bylo podpořeno.  

Seznam podpořených projektů: 

Bioanalytika s.r.o. Dodávka hygienizačních zařízení pro úpravu vody v Tanzanii  
Tanzanie Podnikatelský plán 

Brighten Digital s.r.o. Možnosti dodání B2B automatizace Sales a Marketingu 
Jordánsko Podnikatelský plán 

Elektromontáže 

Sýkora s.r.o. Regionální centrum zpracování odpadů v Botswaně  
Botswana Studie proveditelnosti 

ENVIROS, s.r.o. 

Modernizace systému a udržitelné nakládání s odpadními vodami 

v municipalitě Bač 
Srbsko Studie proveditelnosti 

G-Servis Praha s.r.o. 

Projektová dokumentace – Čištění odpadních vod na ostrově Koh 

Rong, provincie Sihanoukville, Kambodža 
Kambodža Projektová dokumentace 

Holistic Solutions s.r.o. 

Využití ekonomického a sociálního potenciálu sušeného bio ovoce z 

Moldavska pro export do EU 
Moldavsko Podnikatelský plán 

Hydropol Project 

Management, a.s. 

Analýza potenciálu řek provincie Severní Sulawesi pro výstavbu 

malých vodních elektráren (MVE), Indonésie 
Indonésie Studie proveditelnosti 



 

Interpetros, s.r.o. 

Zlepšení kvality výroby drceného kameniva v žulovém lomu 

Novoukrainka, Kirovogradská oblast, Ukrajina  
Ukrajina Podnikatelský plán 

LAVARIS s.r.o. 

Podnikatelský plán k 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.  

Palestina Podnikatelský plán 

Lesprojekt Služby s.r.o. 

Průzkum tržního prostředí pro udržitelný systém zavlažování a 

přísunu živin do zemědělství v Kolumbii (SANTAL) 
Kolumbie Podnikatelský plán 

M.A.V.E s.r.o. Označování hospodářských zvířat v Mongolsku 

Mongolsko Podnikatelský plán 

mamacoffee s.r.o. Zpracovna výběrové kávy Rwenzori mountains Uganda 
Uganda  Podnikatelský plán 

MEVOS spol. s r.o. 

Studie proveditelnosti spalovny nemocničního odpadu pro 

všeobecnou nemocnici Yen Binh Thai Nguyen, oblast Pho Yen, 

provincie Thai Nguyen, Vietnam 

Vietnam Studie proveditelnosti 

Nirex Cameroon 

Investments s.r.o. Vybudování sítě mobilních ekologických mrazíren v Kamerunu  
Kamerun Podnikatelský plán 

NOE Energy Solutions, 

s. r. o. 

Rozvoj podnikání v oblasti obnovitelných zdrojů energie – Srí 

Lanka 

Srí Lanka Podnikatelský plán 



 

Sweco Hydroprojekt 

a.s. 

Posouzení možností čištění odpadních vod v regionu Comrat s 

cílem zlepšení životních podmínek místních obyvatel  
Moldavsko Studie proveditelnosti 

Transcon Electronic 

Systems s.r.o. 

Zpracování předběžné studie rekonstrukce regionálních letišť na 

Filipínách 
Filipíny Studie proveditelnosti 

Triton trade s.r.o. Lisovna na výrobu rostlinných olejů v Tanzanii 
Tanzanie Podnikatelský plán 

Vítkovice Envi a.s. 

Uvedení environmentálních technologií HYDROVIT a BIOVIT na 

tuniský trh  
Tunisko Podnikatelský plán 

Vodní Zdroje a.s. 

Projektová dokumentace sanace odkaliště HIP-Petrohemija 

Pančevo, Srbsko 
Srbsko Projektová dokumentace 

Vodní Zdroje 

Ekomonitor, spol. 

s r.o. 

Mobilní úpravny vod – zajištění dodávek hygienicky nezávadných 

pitných vod, Filipíny  

Filipíny Podnikatelský plán 

 


