
Online seminář: Mezinárodní tendry a jak se na ně připravit, 
20.10.20 – užitečné informace a odkazy 
 
 
BUSINESS INFO – OFICIÁLNÍ PORTÁL PRO PODNIKÁNÍ A EXPORT 
www.businessinfo.cz/cs/zahranicni-obchod-eu/exportni-prilezitosti.html 
 
DEVEX – MEZINÁRODNÍ INFORMAČNÍ PLATFORMA  
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. 
 
 
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  
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“) 
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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 
 
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 
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