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Pagalbos priemonės pavadinimas Operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního
rozvoje

Nacionalinis teisinis pagrindas (nuoroda į atitinkamą nacionalinį oficialųjį
leidinį)

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 

Pagalbos priemonės tipas Schema

Egzistuojančios pagalbos priemonės keitimas

Trukmė 2016.09.01 - 2020.12.31

Ūkio sektorius (-iai) Mėsos perdirbimas ir konservavimas ir mėsos produktų gamyba
Žuvų; vėžiagyvių ir moliuskų perdirbimas ir konservavimas
Vaisių ir daržovių perdirbimas ir konservavimas
Gyvūninių ir augalinių riebalų bei aliejaus gamyba
Pieno produktų gamyba
Grūdų malimo produktų; krakmolo ir krakmolo produktų gamyba
Kepyklos ir miltinių produktų gamyba
Kitų maisto produktų gamyba
Paruoštų pašarų gyvuliams gamyba
Gėrimų gamyba
Tekstilės pluoštų paruošimas ir verpimas
Tekstilės audimas
Tekstilės apdaila
Kitų tekstilės gaminių ir dirbinių gamyba
Drabužių; išskyrus kailinius drabužius; siuvimas (gamyba)
Kailinių dirbinių ir gaminių gamyba
Megztų (trikotažinių) ir nertų drabužių gamyba
Odų rauginimas ir išdirbimas; lagaminų; rankinių; balno reikmenų ir pakinktų gamyba; kailių
išdirbimas ir dažymas
Avalynės gamyba
Medienos pjaustymas ir obliavimas
Gaminių ir dirbinių iš medienos; kamštienos; šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba
Plaušienos; popieriaus ir kartono gamyba
Popieriaus ir kartoninių gaminių gamyba
Spausdinimas ir su spausdinimu susijusios paslaugos
Įrašytų laikmenų tiražavimas
Koksavimo krosnių produktų gamyba
Rafinuotų naftos produktų gamyba
Pagrindinių chemikalų; trąšų ir azoto junginių; pirminių plastikų ir pirminio sintetinio kaučiuko
gamyba
Pesticidų ir kitų agrocheminių medžiagų gamyba
Dažų; lakų ir panašių dangų medžiagų; spaustuvinių dažų ir mastikų gamyba
Muilo ir ploviklių; valiklių ir blizgiklių; kvepalų ir tualeto priemonių gamyba
Kitų cheminių medžiagų gamyba
Pagrindinių vaistų pramonės gaminių gamyba
Farmacinių preparatų gamyba
Guminių gaminių gamyba
Plastikinių gaminių gamyba
Stiklo ir stiklo gaminių bei dirbinių gamyba
Ugniai atsparių gaminių gamyba
Statybinių medžiagų iš molio gamyba
Kitų porcelianinių ir keraminių gaminių bei dirbinių gamyba
Cemento; kalkių ir gipso gamyba
Betono; cemento ir gipso gaminių bei dirbinių gamyba
Akmens pjaustymas; tašymas ir apdailinimas
Abrazyvinių gaminių ir niekur kitur nepriskirtų nemetalo mineralinių produktų gamyba
Konstrukcinių metalo gaminių gamyba
Metalinių cisternų; rezervuarų ir talpyklų gamyba
Garo generatorių; išskyrus centrinio šildymo karšto vandens katilus; gamyba
Metalo kalimas; presavimas; štampavimas ir profiliavimas; miltelių metalurgija
Metalų apdorojimas ir dengimas; mechaninis apdirbimas
Valgomųjų įrankių; kitų įrankių ir bendrųjų metalo dirbinių gamyba
Kitų metalo gaminių gamyba
Elektroninių komponentų ir plokščių gamyba
Kompiuterių ir išorinės įrangos gamyba
Ryšių įrangos gamyba
Vartotojiškos elektroninės įrangos gamyba
Matavimo; bandymo; navigacinės ir kontrolės įrangos gamyba; įvairių tipų laikrodžių gamyba



Švitinimo; elektromedicininės ir elektroterapinės įrangos gamyba
Optinių prietaisų ir fotografijos įrangos gamyba
Magnetinių ir optinių laikmenų gamyba
Elektros variklių; generatorių; transformatorių bei elektros skirstomosios ir valdymo įrangos
gamyba
Baterijų ir akumuliatorių gamyba
Laidų ir instaliacijos įtaisų gamyba
Elektros apšvietimo įrangos gamyba
Buitinių aparatų ir prietaisų gamyba
Kitos elektros įrangos gamyba
Bendrosios paskirties mašinų gamyba
Kitų bendrosios paskirties mašinų ir įrangos gamyba
Žemės ir miškų ūkio mašinų gamyba
Metalo formavimo įrangos ir staklių gamyba
Kitų specialiosios paskirties mašinų gamyba
Variklinių transporto priemonių gamyba
Variklinių transporto priemonių kėbulų gamyba; priekabų ir puspriekabių gamyba
Variklinių transporto priemonių ir jų dalių bei pagalbinių reikmenų gamyba
Įvairių tipų laivų statyba
Geležinkelio lokomotyvų bei riedmenų gamyba
Orlaivių ir erdvėlaivių bei susijusios įrangos gamyba
Karinių kovinių transporto priemonių gamyba
Niekur kitur nepriskirtų transporto priemonių gamyba
Baldų gamyba
Papuošalų; juvelyrinių; bižuterijos ir panašių dirbinių gamyba
Muzikos instrumentų gamyba
Sporto reikmenų gamyba
Žaidimų ir žaislų gamyba
Medicinos ir odontologijos prietaisų; instrumentų ir reikmenų gamyba
Niekur kitur nepriskirta gamyba
Metalo gaminių; mašinų ir įrangos remontas
Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas
Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba
Kelių ir geležinkelių tiesimas
Komunalinių statinių statyba
Kitų inžinerinių statinių statyba
Statinių nugriovimas ir statybvietės paruošimas
Elektros; vandentiekio ir kitos įrangos įrengimas
Statybos baigimas ir apdaila
Kita specializuota statybos veikla
Variklinių transporto priemonių pardavimas
Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas
Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų pardavimas
Motociklų ir jų atsarginių dalių bei pagalbinių reikmenų pardavimas; techninė priežiūra ir
remontas
Mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse
Maisto; gėrimų ir tabako mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
Informacijos ir ryšių technologijų (IRT) įrangos mažmeninė prekyba specializuotose
parduotuvėse
Kitos namų ūkio įrangos mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
Kultūros ir poilsio prekių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
Kitų prekių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
Mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse
Mažmeninė prekyba ne parduotuvėse; kioskuose ar prekyvietėse
Viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla
Poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla
Poilsinių transporto priemonių; priekabų aikštelių ir stovyklaviečių veikla
Kita apgyvendinimo veikla
Restoranų ir pagaminto valgio teikimo veikla
Pagaminto valgio tiekimas renginiams ir kitų maitinimo paslaugų veikla
Gėrimų pardavimo vartoti vietoje veikla
Knygų; periodinių leidinių leidyba ir kita leidybinė veikla
Programinės įrangos leidyba
Kino filmų; vaizdo filmų ir televizijos programų rengėjų veikla
Garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba
Kompiuterių programavimo; konsultacinė ir susijusi veikla
Duomenų apdorojimo; interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusi veikla; interneto vartų
paslaugų veikla
Kita informacinių paslaugų veikla
Teisinė veikla
Apskaitos; buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesčių klausimais
Architektūros ir inžinerijos veikla bei su ja susijusios techninės konsultacijos
Techninis tikrinimas ir analizė
Gamtos mokslų ir inžinerijos moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla
Socialinių ir humanitarinių mokslų moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla
Reklama
Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa
Specializuota projektavimo veikla
Fotografavimo veikla
Vertimo raštu ir žodžiu veikla
Kita; niekur kitur nepriskirta; profesinė; mokslinė ir techninė veikla
Veterinarinė veikla
Kelionių agentūrų ir ekskursijų organizatorių veikla
Kitų išankstinio užsakymo ir susijusių paslaugų veikla
Valymo veikla
Kraštovaizdžio tvarkymas
Įstaigų administracinė ir aptarnavimo veikla
Posėdžių ir verslo renginių organizavimas
Niekur kitur nepriskirta verslui būdingų paslaugų veikla
Kitas mokymas



Sportinė veikla
Pramogų ir poilsio organizavimo veikla
Kompiuterių ir ryšių įrangos remontas
Asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas
Kita asmenų aptarnavimo veikla

Gavėjo rūšis Visos įmonės

Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra metinė suma CZK 500 0000 (mln.)

Garantijoms - 

Pagalbos priemonė (5 str.) Dotacija / palūkanų normų subsidija

Nuoroda į Komisijos sprendimą -

Jeigu pagalbos schema iš dalies finansuojama Bendrijos lėšomis Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova - CZK 320.00 (mln.)

 
 
Tikslai Didžiausias pagalbos

intensyvumas % arba
didžiausia pagalbos suma

nacionaline valiuta

MVĮ skiriamos priemokos
%

Regioninė pagalba: investicinė pagalba (14 straipsnis) Schema 25 % 20 %

 
 

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą
http://eagri.cz/public/web/file/454524/Pravidla_19._2._1_Podpora_provadeni_operaci_v_ramci_strategie_komunitne_vedeneho_mistniho_rozvoje.pdf 


