
A tagállamok által közölt információk a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé
nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (EGT-vonatkozású szöveg) alapján nyújtott állami támogatásokról
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A tagállam azonosítója 19.2.1
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A támogatást odaítélő hatóság Státní zemědělský intervenční fond
Ve Smečkách 33, Praha 1, 110 00
www.szif.cz

A támogatási intézkedés jogcíme Operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního
rozvoje

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban megjelent támogatás
elérhetősége)

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 

Az intézkedés típusa Program

A létező támogatási intézkedés módosítása

Időtartam 2016.09.01 - 2020.12.31

Érintett gazdasági ágazatok Húsfeldolgozás; -tartósítás; húskészítmény gyártása
Halfeldolgozás; -tartósítás
Gyümölcs-; zöldségfeldolgozás; -tartósítás
Növényi; állati olaj gyártása
Tejfeldolgozás
Malomipari termék; keményítő gyártása
Pékáru; tésztafélék gyártása
Egyéb élelmiszer gyártása
Takarmány gyártása
Italgyártás
Textilszálak fonása
Textilszövés
Textilkikészítés
Egyéb textiláru gyártása
Ruházat gyártása (kivéve: szőrmeruházat)
Szőrmecikk gyártása
Kötött; hurkolt cikk gyártása
Bőr; szőrme kikészítése; táskafélék; szíjazat gyártása
Lábbeligyártás
Fűrészárugyártás
Fa-; parafatermék; fonottáru gyártása
Papíripari rostanyag; papír gyártása
Papírtermék gyártása
Nyomdai tevékenység
Egyéb sokszorosítás
Kokszgyártás
Kőolaj-feldolgozás
Vegyi alapanyag gyártása
Mezőgazdasági vegyi termék gyártása
Festék; bevonóanyag gyártása
Tisztítószer; testápolási cikk gyártása
Egyéb vegyi termék gyártása
Gyógyszeralapanyag-gyártás
Gyógyszerkészítmény gyártása
Gumitermék gyártása
Műanyag termék gyártása
Üveg; üvegtermék gyártása
Tűzálló termék gyártása
Kerámia; agyag építőanyag gyártása
Porcelán; kerámiatermék gyártása
Cement-; mész-; gipszgyártás
Beton-; gipsz-; cementtermék gyártása
Kőmegmunkálás
Egyéb csiszolótermék és nemfém ásványi termék gyártása m.n.s.
Fémszerkezet; -épületelem gyártása
Fűtési kazán; radiátor; fémtartály gyártása
Gőzkazán gyártása
Fémalakítás; porkohászat
Fém felületkezelése; megmunkálása
Evőeszköz; szerszám; általános fémáru gyártása
Egyéb fémfeldolgozási termék gyártása
Elektronikai alkatrész; áramköri kártya gyártása
Számítógép; perifériás egység gyártása
Híradástechnikai berendezés gyártása
Elektronikus fogyasztási cikk gyártása
Műszer-; óragyártás
Elektronikus orvosi berendezés gyártása
Optikai eszköz gyártása



Mágneses; optikai információhordozó gyártása
Villamos motor; áramfejlesztő; áramelosztó; -szabályozó készülék gyártása
Akkumulátor; szárazelem gyártása
Vezeték; kábel; huzalozott eszköz gyártása
Villamos világítóeszköz gyártása
Háztartási készülék gyártása
Egyéb villamos berendezés gyártása
Általános rendeltetésű gép gyártása
Egyéb általános rendeltetésű gép gyártása
Mezőgazdasági; erdészeti gép gyártása
Szerszámgép-gyártás
Egyéb speciális rendeltetésű gép gyártása
Közúti gépjármű gyártása
Gépjármű-karosszéria; pótkocsi gyártása
Közúti jármű alkatrészeinek gyártása
Hajó; csónak gyártása
Vasúti; kötöttpályás jármű gyártása
Légi-; űrjármű gyártása
Katonai harcjármű gyártása
Egyéb jármű gyártása
Bútorgyártás
Ékszergyártás
Hangszergyártás
Sportszergyártás
Játékgyártás
Orvosi eszköz gyártása
M.n.s. egyéb feldolgozóipari tevékenység
Ipari gép; berendezés; eszköz javítása
Ipari gép; berendezés üzembe helyezése
Lakó- és nem lakó épület építése
Út; vasút építése
Közműépítés
M.n.s.Egyéb építmény építése m.n.s.
Bontás; építési terület előkészítése
Épületgépészeti szerelés
Befejező építés
Egyéb speciális szaképítés
Gépjármű-kereskedelem
Gépjárműjavítás; karbantartás
Gépjárműalkatrész-kereskedelem
Motorkerékpár; -alkatrész kereskedelme; javítása
Nem szakosodott bolti vegyes kiskereskedelem
Élelmiszer-; ital-; dohányáru-kiskereskedelme
Információs; híradástechnikai termék kiskereskedelme
Egyéb háztartási cikk kiskereskedelme
Kulturális; szabadidős cikk bolti kiskereskedelme
Egyéb m.n.s. áru kiskereskedelme
Piaci kiskereskedelem
Nem bolti; piaci kiskereskedelem
Szállodai szolgáltatás
Üdülési; egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás
Kempingszolgáltatás
Egyéb szálláshely-szolgáltatás
Éttermi-; mozgó vendéglátás
Rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás
Italszolgáltatás
Kiadói tevékenység
Szoftverkiadás
Film-; videó; televízióműsor gyártása
Hangfelvétel készítése; kiadása
Információ-technológiai szolgáltatás
Világháló-portáli; adatfeldolgozási szolgáltatás
Egyéb információs szolgáltatás
Jogi tevékenység
Számviteli; könyvvizsgálói; adószakértői tevékenység
Építészmérnöki tevékenység; műszaki vizsgálat; elemzés
Műszaki vizsgálat; elemzés
Természettudományi; műszaki kutatás; fejlesztés
Társadalomtudományi; humán kutatás; fejlesztés
Reklám
Piac-; közvélemény-kutatás
Divat-; formatervezés
Fényképészet
Fordítás; tolmácsolás
M.n.s. egyéb szakmai; tudományos; műszaki tevékenység
Állat-egészségügyi ellátás
Utazásközvetítés; utazásszervezés
Egyéb foglalás
Takarítás
Zöldterület-kezelés
Adminisztratív-; kiegészítő szolgáltatás
Konferencia; kereskedelmi bemutató szervezése
Egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység
Egyéb oktatás
Sporttevékenység
Egyéb szórakoztatás; szabadidős tevékenység
Számítógép; kommunikációs eszköz javítása
Személyi-; háztartási cikk javítása
Egyéb személyi szolgáltatás



A kedvezményezett típusa Összes cég

A program keretében előirányzott teljes éves költségvetési összeg CZK 500 0000 (millió)

Kezességvállalásra elkülönített rész - 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás/Kamattámogatás

A bizottsági határozat megnevezése -

Közösségi forrásokból történő társfinanszírozás esetén Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova - CZK 320.00 (millió)

 
 
Célkitűzések Maximális támogatási

intenzitás (%) vagy
Maximális támogatási

összeg (nemzeti valutanem)

Kkv-többlettámogatás %

Regionális beruházási támogatás (14. cikk) Program 25 % 20 %

 
 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím
http://eagri.cz/public/web/file/454524/Pravidla_19._2._1_Podpora_provadeni_operaci_v_ramci_strategie_komunitne_vedeneho_mistniho_rozvoje.pdf 


