
Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií
pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Text s významom pre EHP)

Číslo pomoci SA.45458 (2016/X)

Členský štát Česká republika

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom 19.2.1

Názov regiónu(NUTS) Strední Cechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, Strední Morava,
Moravskoslezko
Článok 107 ods. 3 písm. a)

Orgán poskytujúci pomoc Státní zemědělský intervenční fond
Ve Smečkách 33, Praha 1, 110 00
www.szif.cz

Názov opatrenia pomoci Operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního
rozvoje

Vnútroštátny právny základ(odkaz na príslušný vnútroštátnyprávny nástroj) 1) PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu
rozvoje venkova na období 2014 – 2020 pro opatření 19. Podpora místního rozvoje na základě
iniciativy LEADER (CLLD – komunitně vedený místní rozvoj), pro operaci 19.2.1 Podpora
provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2) Program rozvoje
venkova ČR na období 2014 – 2020 3) Usnesení vlády ČR ze dne 9. července 2014 č. 532 o
Programu rozvoje venkova na období let 2014 až 2020 4) Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství,
ve znění pozdějších předpisů 

Typ opatrenia Schéma pomoci

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Trvanie 01.09.2016 - 31.12.2020

Príslušné odvetvia hospodárstva Spracovanie a konzervovanie mäsa a mäsových produktov
Spracovanie a konzervovanie rýb; kôrovcov a mäkkýšov
Spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleniny
Výroba rastlinných a živočíšnych olejov a tukov
Výroba mliečnych výrobkov
Výroba mlynských výrobkov; škrobu a škrobových výrobkov
Výroba pečiva a múčnych výrobkov
Výroba ostatných potravinárskych výrobkov
Výroba a príprava krmív pre zvieratá
Výroba nápojov
Príprava a spriadanie textilných vlákien
Tkanie textilu
Konečná úprava textilu
Výroba ostatného textilu
Výroba odevov okrem kožušinových odevov
Výroba kožušinových výrobkov
Výroba pletených a háčkovaných odevov
Činenie a apretovanie kože; výroba kufrov; kabeliek; sediel a popruhov; úprava a farbenie kože
Výroba obuvi
Pilovanie a hobľovanie dreva
Výroba výrobkov z dreva; korku; slamy a hobľovanie materiálu
Výroba celulózy; papiera a lepenky
Výroba výrobkov z papiera a lepenky
Tlač a služby súvisiace s tlačou
Reprodukcia záznamových médií
Výroba produktov koksárenských pecí
Výroba rafinovaných ropných produktov
Výroba základných chemikálií; priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín (zmesí); plastov a
syntetického kaučuku v primárnej forme
Výroba pesticídov a iných agrochemických produktov
Výroba farieb; lakov a podobných náterov; tlačiarenských farieb a tmelov
Výroba mydla a pracích prostriedkov; čistiacich a leštiacich prípravkov; parfumérskych a
toaletných prípravkov
Výroba ostatných chemických prípravkov
Výroba základných farmaceutických výrobkov
Výroba farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy
Výroba plastových výrobkov
Výroba skla a výrobkov zo skla
Výroba žiaruvzdorných výrobkov
Výroba stavebného materiálu z hliny
Výroba ostatných porcelánových a keramických výrobkov
Výroba cementu; vápna a sadry
Výroba betónových výrobkov; cementu a sadry
Rezanie; tvarovanie a konečná úprava kameňa
Výroba brúsnych výrobkov a nekovových minerálnych výrobkov i.n;
Výroba kovových konštrukcií
Výroba nádrží; zásobníkov a kontajnerov z kovu
Výroba parných kotlov; okrem kotlov ústredného kúrenia
Kovanie; lisovanie; razenie a valcovanie kovov; prášková metalurgia
Opracovanie a povrchová úprava kovov; obrábanie
Výroba nožiarskych výrobkov; náradia a železiarskeho tovaru
Výroba ostatných kovových výrobkov
Výroba elektronických komponentov a dosiek
Výroba počítačov a periférnych zariadení
Výroba komunikačných zariadení
Výroba spotrebnej elektroniky
Výroba nástrojov a zariadení na meranie; testovanie a navigovanie; hodín a hodiniek



Výroba prístrojov na ožarovanie; elektromedicínskych a elektroterapeutických prístrojov
Výroba optických nástrojov a fotografických prístrojov
Výroba magnetických a optických médií
Výroba elektrických motorov; generátorov; transformátorov a elektrických distribučných a
kontrolných zariadení
Výroba batérií a akumulátorov
Výroba drôtov a elektroinštalačných zariadení
Výroba elektrických svietidiel
Výroba zariadení pre domácnosti
Výroba ostatných elektrických zariadení
Výroba strojov na všeobecné účely
Výroba ostatných strojov na všeobecné účely
Výroba strojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
Výroba strojov na tvarovanie kovov a obrábanie
Výroba ostatných strojov na špeciálne účely
Výroba motorových vozidiel
Výroba karosérií pre motorové vozidlá; výroba návesov a prívesov
Výroba dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
Stavba lodí a člnov
Výroba železničných lokomotív a vozového parku
Výroba lietadiel a kozmických lodí a podobných zariadení
Výroba vojenských bojových vozidiel
Výroba dopravných prostriedkov i. n.
Výroba nábytku
Výroba šperkov; bižutérie a podobných predmetov
Výroba hudobných nástrojov
Výroba športových potrieb
Výroba hier a hračiek
Výroba lekárskych a dentálnych nástrojov a potrieb
Výroba i. n.
Oprava kovových konštrukcií; strojov a prístrojov
Inštalácia priemyselných strojov a prístrojov
Výstavba obytných a neobytných budov
Výstavba ciest a železníc
Výstavba verejných sietí
Výstavba ostatných inžinierskych stavieb
Demolačné a zemné práce
Elektrické; inštalačné a iné stavebno-montážne práce
Kompletizačné a dokončovacie práce
Ostatné špecializované stavebné práce
Predaj motorových vozidiel
Oprava a údržba motorových vozidiel
Predaj dielov a príslušenstva motorových vozidiel
Predaj; údržba a oprava motocyklov a ich dielov a príslušenstva
Maloobchod v nešpecializovaných predajniach
Maloobchod s potravinami; nápojmi a tabakom v špecializovaných predajniach
Maloobchod so zariadeniami pre informatiku a komunikácie – IKT v špecializovaných
predajniach
Maloobchod s ostatným tovarom pre domácnosť v špecializovaných predajniach
Maloobchod s tovarom pre kultúru a rekreáciu v špecializovaných predajniach
Maloobchod ostatného tovaru v špecializovaných predajniach
Maloobchod v stánkoch a na trhoch
Maloobchod mimo predajní; stánkov a trhov
Hotelové a podobné ubytovanie
Turistické a iné krátkodobé ubytovanie
Autokempingy; táboriská a miesta pre karavány
Ostatné ubytovanie
Reštauračné činnosti a mobilný predaj jedál
Dodávka jedál a iné služby
Služby pohostinstiev
Vydávanie kníh; periodík a iné nakladateľské činnosti
Nakladateľstvo v oblasti softvéru
Výroba a distribúcia filmov; videozáznamov a televíznych programov
Príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok
Počítačové programovanie; poradenstvo a súvisiace služby
Spracovanie dát; poskytovanie serverového priestoru na internete a súvisiace služby; webový
portál
Ostatné informačné služby
Právne činnosti
Účtovnícke a audítorské činnosti; vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo
Architektonické a inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
Technické testovanie a analýzy
Výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied
Výskum a experimentálny vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
Reklama
Prieskum trhu a verejnej mienky
Špecializované dizajnérske činnosti
Fotografické činnosti
Prekladateľské a tlmočnícke činnosti
Ostatné odborné; vedecké a technické činnosti i. n.
Veterinárne činnosti
Činnosti cestovných agentúr a cestovných kancelárií
Ostatné rezervačné služby a súvisiace činnosti
Čistiace činnosti
Činnosti súvisiace s krajinnou úpravou
Administratívne a pomocné činnosti
Organizovanie kongresov a podnikateľských výstav
Pomocné obchodné činnosti i. n.
Ostatné vzdelávanie
Športové činnosti



Zábavné činnosti a voľnočasové aktivity
Oprava počítačov a komunikačných zariadení
Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosti
Ostatné osobné služby

Typ príjemcu Všetky podniky

Celková ročná výška rozpočtu plánovaného podľa schémy pomoci CZK 500 0000 (v mil.)

V rámci garancií - 

Nástroj pomoci (čl. 5) Grant/Bonifikácia úrokov

Odkaz na rozhodnutie Komisie -

V prípade spolufinancovaniaz finančných prostriedkovSpoločenstva Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova - CZK 320.00 (v mil.)

 
 
Ciele Maximálna intenzita

pomoci v % alebo
maximálna výška pomoci

v národnej mene

Bonusy pre MSP v %

Regionálna pomoc – investičná pomoc (čl. 14) – Schéma 25 % 20 %

 
 

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci
http://eagri.cz/public/web/file/454524/Pravidla_19._2._1_Podpora_provadeni_operaci_v_ramci_strategie_komunitne_vedeneho_mistniho_rozvoje.pdf 


