
Informacije, ki so jih predložile države članice v zvezi z državno pomočjo, dodeljeno na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi
nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (Besedilo velja za EGP)

Številka pomoči SA.45458 (2016/X)

Država članica Češka

Referenčna oznaka države članice 19.2.1

Ime regije (NUTS) Strední Cechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, Strední Morava,
Moravskoslezko
Člen 107(3)(a)

Organ, ki dodeli pomoč Státní zemědělský intervenční fond
Ve Smečkách 33, Praha 1, 110 00
www.szif.cz

Naziv ukrepa pomoči Operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního
rozvoje

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno
publikacijo)

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 

Vrsta ukrepa shema pomoči

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Trajanje 01.09.2016 - 31.12.2020

Zadevni gospodarski sektorji Proizvodnja mesa in mesnih izdelkov
Predelava in konzerviranje rib; rakov in mehkužcev
Predelava in konzerviranje sadja in zelenjave
Proizvodnja rastlinskih in živalskih olj in maščob
Predelava mleka
Mlinarstvo; proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov
Proizvodnja pekarskih izdelkov in testenin
Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov
Proizvodnja krmil in hrane za hišne živali
Proizvodnja pijač
Priprava in predenje tekstilnih vlaken
Tkanje tekstilij
Dodelava tekstilij
Proizvodnja drugih tekstilij
Proizvodnja oblačil; razen krznenih
Proizvodnja krznenih izdelkov
Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil
Strojenje in dodelava usnja in krzna; proizvodnja potovalne galanterije in sedlarskih izdelkov
Proizvodnja obutve
Žaganje; skobljanje in impregniranje lesa
Proizvodnja lesenih; plutovinastih; pletarskih izdelkov
Proizvodnja vlaknin; papirja in kartona
Proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona
Tiskarstvo in z njim povezane storitve
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
Proizvodnja koksa
Proizvodnja naftnih derivatov
Proizvodnja osnovnih kemikalij; gnojil in dušikovih spojin; plastičnih mas in sintetičnega
kavčuka v primarni obliki
Proizvodnja razkužil; pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov
Proizvodnja barv; lakov in podobnih premazov; tiskarskih barv in kitov
Proizvodnja mil in pralnih sredstev; čistilnih in polirnih sredstev; parfumov in toaletnih sredstev
Proizvodnja razstreliv; lepil; eteričnih olj in drugih kemičnih izdelkov
Proizvodnja farmacevtskih surovin
Proizvodnja farmacevtskih preparatov
Proizvodnja izdelkov iz gume
Proizvodnja plastičnih izdelkov
Proizvodnja stekla in steklenih izdelkov
Proizvodnja ognjevzdržne keramike
Proizvodnja neognjevzdržne gradbene keramike
Proizvodnja drugih izdelkov iz keramike in porcelana
Proizvodnja cementa; apna; mavca
Proizvodnja izdelkov iz betona; cementa; mavca
Obdelava naravnega kamna
Proizvodnja brusilnih sredstev in drugih nekovinskih mineralnih izdelkov
Proizvodnja gradbenih kovinskih izdelkov
Proizvodnja kotlov za centralno ogrevanje; kovinskih rezervoarjev in cistern
Proizvodnja parnih kotlov; razen kotlov za centralno ogrevanje
Kovanje; stiskanje; vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija
Površinska obdelava in prekrivanje kovin; mehanska obdelava kovin
Proizvodnja jedilnega pribora; ključavnic; okovja; orodja
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov
Proizvodnja elektronskih komponent in plošč
Proizvodnja računalnikov in perifernih naprav
Proizvodnja komunikacijskih naprav
Proizvodnja elektronskih naprav za široko rabo
Proizvodnja merilnih; preizkuševalnih; navigacijskih instrumentov in naprav; proizvodnja ur
Proizvodnja sevalnih; elektromedicinskih in elektroterapevtskih naprav



Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme
Proizvodnja magnetnih in optičnih nosilcev zapisa
Proizvodnja elektromotorjev; generatorjev; transformatorjev ter naprav za distribucijo in
krmiljenje elektrike
Proizvodnja baterij in akumulatorjev
Proizvodnja oplaščenih vodnikov in naprav za ožičenje
Proizvodnja naprav in opreme za razsvetljavo
Proizvodnja gospodinjskih naprav
Proizvodnja drugih električnih naprav
Proizvodnja strojev za splošne namene
Proizvodnja drugih naprav za splošne namene
Proizvodnja kmetijskih in gozdarskih strojev
Proizvodnja obdelovalnih strojev
Proizvodnja drugih strojev za posebne namene
Proizvodnja motornih vozil
Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic; polprikolic
Proizvodnja delov in opreme za motorna vozila
Gradnja ladij in čolnov
Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil
Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil
Proizvodnja bojnih vozil
Proizvodnja drugih vozil
Proizvodnja pohištva
Proizvodnja nakita; bižuterije in podobnih izdelkov
Proizvodnja glasbil
Proizvodnja športne opreme
Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre in zabavo
Proizvodnja medicinskih instrumentov; naprav in pripomočkov
Druge predelovalne dejavnosti
Popravila kovinskih izdelkov; strojev in naprav
Montaža industrijskih strojev in naprav
Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
Gradnja cest in železnic
Gradnja objektov oskrbne infrastrukture
Gradnja drugih inženirskih objektov
Pripravljalna dela na gradbišču
Inštaliranje pri gradnjah
Zaključna gradbena dela
Krovstvo in druga specializirana gradbena dela
Trgovina z motornimi vozili
Vzdrževanje in popravila motornih vozil
Trgovina z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila
Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina z njihovimi deli in opremo
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z živili; pijačami in tobačnimi izdelki
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi; komunikacijskimi; avdio in
video napravami
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z drugo gospodinjsko opremo
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z izdelki za kulturo; šport in zabavo
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z drugimi izdelki
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; stojnic in tržnic
Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
Dejavnost počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje
Dejavnost avtokampov; taborov
Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve
Dejavnost restavracij in druga strežba jedi
Priložnostna priprava in dostava jedi ter druga oskrba z jedmi
Strežba pijač
Izdajanje knjig; periodike in drugo založništvo
Izdajanje programja
Filmska in video dejavnost
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
Računalniško programiranje; svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti; obratovanje spletnih portalov
Dejavnosti tiskovnih agencij; drugo informiranje
Pravne dejavnosti
Računovodske; knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
Arhitekturno in tehnično projektiranje in s tem povezano svetovanje
Tehnično preizkušanje in analiziranje
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju naravoslovja in tehnologije
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
Oglaševanje
Raziskovanje trga in javnega mnenja
Oblikovanje; aranžerstvo; dekoraterstvo
Fotografska dejavnost
Prevajanje in tolmačenje
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
Veterinarstvo
Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj
Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
Čiščenje
Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
Pisarniške dejavnosti
Organiziranje razstav; sejmov; srečanj
Druge spremljajoče dejavnosti za poslovanje
Drugo izobraževanje; izpopolnjevanje in usposabljanje
Športne dejavnosti
Druge dejavnosti za prosti čas
Popravila in vzdrževanje računalnikov in komunikacijskih naprav



Popravila izdelkov za široko rabo
Druge storitvene dejavnosti

Vrsta upravičenca Vsa podjetja

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme CZK 500 0000 (v milijonih)

Za jamstva - 

Instrument pomoči (člen 5) Nepovratna sredstva/subvencionirane obrestne mere

Sklic na odločbo Komisije -

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova - CZK 320.00 (v milijonih)

 
 
Cilji Največja intenzivnost

pomoči v % ali najvišji
znesek pomoči v domači

valuti

MSP – bonusi v %

Regionalna pomoč – pomoč za naložbe (člen 14) – Shema 25 % 20 %

 
 

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči
http://eagri.cz/public/web/file/454524/Pravidla_19._2._1_Podpora_provadeni_operaci_v_ramci_strategie_komunitne_vedeneho_mistniho_rozvoje.pdf 


