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Abimeetme nimetus Operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního
rozvoje

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele) 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 

Meetme liik Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Kestus 01.09.2016 - 31.12.2020

Sektorid Liha töötlemine ja säilitamine ning lihatoodete tootmine
Kala; vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine
Puu- ja köögivilja töötlemine ja säilitamine
Taimse ja loomse õli ja rasva tootmine
Piimatoodete tootmine
Jahu ja tangainete; tärklise ja tärklisetoodete tootmine
Pagari- ja makarontoodete tootmine
Muude toiduainete tootmine
Valmis loomasööda tootmine
Joogitootmine
Tekstiilkiudude ettevalmistamine ja ketramine
Riidekudumine
Tekstiili viimistlemine
Muu tekstiilitootmine
Rõivatootmine; v.a karusnahast rõivad
Karusnahatoodete tootmine
Silmkoe- ja heegelrõivaste tootmine
Nahatöötlemine ja -parkimine; kohvrite; käekottide; sadulsepatoodete ja rakmete tootmine;
karusnaha töötlemine ja värvimine
Jalatsitootmine
Puidu saagimine ja hööveldamine
Puidust; korgist; õlest ja punumismaterjalist toodete tootmine
Paberimassi; paberi- ja papitootmine
Paber- ja papptoodete tootmine
Trükindus ja selle sidusalad
Salvestiste paljundus
Koksitootmine
Puhastatud naftatoodete tootmine
Põhikemikaalide; väetise ja lämmastikuühendite tootmine; plasti ja sünteeskautšuki tootmine
algkujul
Taimekaitsevahendite ja muude agrokeemiatoodete tootmine
Värvide; lakkide ja muude viimistlusvahendite ning trükivärvide ja mastiksite tootmine
Seebi; pesemis-; puhastus- ja poleervahendite; parfüümide ja tualetitarvete tootmine
Muude keemiatoodete tootmine
Põhifarmaatsiatoodete tootmine
Ravimpreparaatide tootmine
Kummitoodete tootmine
Plasttoodete tootmine
Klaasi ja klaastoodete tootmine
Tulekindlate toodete tootmine
Savist ehitusmaterjalide tootmine
Muude portselan- ja keraamikatoodete tootmine
Tsemendi-; lubja- ja kipsitootmine
Betoon-; tsement- ja kipstoodete tootmine
Kivilõikamine; -vormimine ja -viimistlus
Mujal liigitamata abrasiivtoodete ja mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine
Metallkonstruktsioonide tootmine
Metallpaakide; -reservuaaride ja -mahutite tootmine
Aurukatelde tootmine; v.a keskkütte-kuumaveekatlad
Metalli sepistamine; pressimine; stantsimine ja rullvaltsimine; pulbermetallurgia
Metallitöötlus ja metallpindade katmine; mehaaniline metallitöötlus
Lõike- ja tööriistade ning rauakaupade tootmine
Muude metalltoodete tootmine
Elektronkomponentide ja trükkplaatide tootmine
Arvutite ja arvuti välisseadmete tootmine
Sideseadmete tootmine
Tarbeelektroonika tootmine
Mõõte-; katse- ja navigatsiooniseadmete tootmine; ajanäitajate tootmine



Kiiritus-; elektromeditsiini- ja elektroteraapiaseadmete tootmine
Optikainstrumentide ja -seadmete tootmine
Magnet- ja optilise andmekandjate tootmine
Elektrimootorite; -generaatorite; trafode ja elektrijaotusseadmete ning juhtaparatuuri tootmine
Patareide ja akude tootmine
Juhtmestiku ja selle tarvikute tootmine
Elektriliste valgustusseadmete tootmine
Kodumasinate tootmine
Muude elektriseadmete tootmine
Üldmasinate tootmine
Muude üldmasinate tootmine
Põllu- ja metsamajandusmasinate tootmine
Metallistantside ja muude tööpinkide tootmine
Muude erimasinate tootmine
Mootorsõidukite tootmine
Mootorsõidukikerede tootmine; haagiste ja poolhaagiste tootmine
Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete tootmine
Laeva- ja paadiehitus
Raudteevedurite ja -veeremi tootmine
Õhu- ja kosmosesõidukite jms tootmine
Militaarveokite tootmine
Mujal liigitamata transpordivahendite tootmine
Mööblitootmine
Väärisesemete; ehete jms toodete tootmine
Muusikariistade tootmine
Sporditarvete tootmine
Mängude ja mänguasjade tootmine
Meditsiini- ja hambaraviinstrumentide ning materjalide tootmine
Mujal liigitamata tootmine
Metalltoodete; masinate ja seadmete remont
Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
Teede ja raudteede ehitus
Tehnovõrgutrasside ehitus
Muude rajatiste ehitus
Lammutamine ja ehitusplatside ettevalmistus
Elektriinstallatsioon ja torustiku paigaldus jm ehituspaigaldustööd
Ehitiste viimistlus ja lõpetamine
Muud eriehitustööd
Mootorsõidukite müük
Mootorsõidukite hooldus ja remont
Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete müük
Mootorrataste; nende osade ja lisaseadmete müük; hooldus ja remont
Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes
Toidukaupade; jookide ja tubakatoodete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
Info- ja sidetehnika jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
Muude kodutarvete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
Kultuuri- ja vaba aja kaupade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
Muude kaupade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
Jaemüük kioskites ja turgudel
Jaemüük väljaspool kauplusi; kioskeid ja turge
Hotellid ja muu sarnane majutus
Puhkuse- ja muu lühiajaline majutus
Laagriplatsid; vagunelamute ja haagissuvilate parkimisplatsid
Muu majutus
Restoranid ja liikuvad toitlustuskohad
Toitlustamine üritustel jm toitlustamine
Jookide serveerimine
Raamatu-; perioodika- jm kirjastamine
Tarkvara kirjastamine
Kinofilmide; videote ja telesaadetega seotud tegevusalad
Helisalvestiste ja muusika kirjastamine
Programmeerimine; konsultatsioonid jms tegevused
Andmetöötlus; veebihosting jms tegevused; veebiportaalide tegevus
Muu infoalane tegevus
Juriidilised toimingud
Arvepidamine; raamatupidamine ja auditeerimine; maksualane nõustamine
Arhitekti- ja inseneritegevused ning nendega seotud tehniline nõustamine
Teimimine ja analüüs
Teadus- ja arendustegevus loodus- ja tehnikateaduste vallas
Teadus- ja arendustegevus sotsiaal- ja humanitaarteaduste vallas
Reklaamindus
Turu-uuringud ja avaliku arvamuse küsitlused
Disainerite tegevus
Fotograafia
Kirjalik ja suuline tõlge
Muu mujal liigitamata kutse-; teadus- ja tehnikaalane tegevus
Veterinaaria
Reisibüroode ja reisikorraldajate tegevus
Muu reserveerimine ja sellega seotud tegevus
Puhastustegevus
Maastiku hooldus ja korrashoid
Büroohaldus ja selle abitegevused
Nõupidamiste ja messide korraldamine
Mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused
Muu koolitus
Sporditegevus
Lõbustus- ja vaba aja tegevused
Arvutite ja sideseadmete parandus
Tarbeesemete ja kodutarvete parandus



Muu teenindus
Abisaaja liik Kõik firmad

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma CZK 500 0000 (miljonites)

Tagatised - 

Abimeede (artikkel 5) Toetus/intressitoetus

Viide komisjoni otsusele -

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova - CZK 320.00 (miljonites)

 
 
Eesmärgid Abi suurim osatähtsus (%)

või suurim abisumma riigi
vääringus

VKEde soodustused (%)

Regionaalabi – investeerimisabi (artikkel 14) – Abikava 25 % 20 %

 
 

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde
http://eagri.cz/public/web/file/454524/Pravidla_19._2._1_Podpora_provadeni_operaci_v_ramci_strategie_komunitne_vedeneho_mistniho_rozvoje.pdf 


