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Tukitoimenpiteen nimike Operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního
rozvoje

Kansallinen oikeusperusta (mainitaan julkaisuviite) 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 

Toimenpiteen tyyppi Ohjelma

Voimassa olevan tukitoimenpiteen muutos 

Kesto 01.09.2016 - 31.12.2020

Toimiala(t) Teurastus; lihan säilyvyyskäsittely ja lihatuotteiden valmistus
Kalan; äyriäisten ja nilviäisten jalostus ja säilöntä
Hedelmien ja kasvisten jalostus ja säilöntä
Kasvi- ja eläinöljyjen ja -rasvojen valmistus
Maitotaloustuotteiden valmistus
Mylly- ja tärkkelystuotteiden valmistus
Leipomotuotteiden; makaronien yms. valmistus
Muiden elintarvikkeiden valmistus
Eläinten ruokien valmistus
Juomien valmistus
Tekstiilikuitujen valmistelu ja kehruu
Kankaiden kudonta
Tekstiilien viimeistely
Muiden tekstiilituotteiden valmistus
Vaatteiden valmistus (pl. turkisvaatteet)
Turkisvaatteiden ja -tuotteiden valmistus
Neulevaatteiden ja sukkien valmistus
Nahan parkitseminen ja muokkaus; matka- ja käsilaukkujen; satuloiden ja valjaiden valmistus;
turkisten muokkaus ja värjäys
Jalkineiden valmistus
Puun sahaus; höyläys ja kyllästys
Puu-; korkki-; olki- ja punontatuotteiden valmistus
Massan; paperin; kartongin ja pahvin valmistus
Paperi-; kartonki- ja pahvituotteiden valmistus
Painaminen ja siihen liittyvät palvelut
Ääni-; kuva- ja atk-tallenteiden tuotanto
Koksituotteiden valmistus
Jalostettujen öljytuotteiden valmistus
Peruskemikaalien; lannoitteiden ja typpiyhdisteiden; muoviaineiden ja synteettisen
kumiraaka-aineen valmistus
Torjunta-aineiden ja muiden maatalouskemikaalien valmistus
Maalien; lakan; painovärien yms. valmistus
Saippuan; pesu-; puhdistus- ja kiillotusaineiden; hajuvesien ja hygieniatuotteiden valmistus
Muiden kemiallisten tuotteiden valmistus
Lääkeaineiden valmistus
Lääkkeiden ja muiden lääkevalmisteiden valmistus
Kumituotteiden valmistus
Muovituotteiden valmistus
Lasin ja lasituotteiden valmistus
Tulenkestävien keraamisten tuotteiden valmistus
Keraamisten rakennusaineiden valmistus
Muiden posliini- ja keramiikkatuotteiden valmistus
Sementin; kalkin ja kipsin valmistus
Betoni-; kipsi- ja sementtituotteiden valmistus
Kiven leikkaaminen; muotoilu ja viimeistely
Hiontatuotteiden ja muualla luokittelemattomien ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus
Metallirakenteiden valmistus
Metallisäiliöiden ja -altaiden yms. valmistus
Höyrykattiloiden valmistus (pl. keskuslämmityslaitteet)
Metallin takominen; puristaminen; meistäminen ja valssaus; jauhemetallurgia
Metallien käsittely; päällystäminen ja työstö
Ruokailu- ja leikkuuvälineiden yms. sekä työkalujen ja rautatavaran valmistus
Muu metallituotteiden valmistus
Elektronisten komponenttien ja piirilevyjen valmistus
Tietokoneiden ja niiden oheislaitteiden valmistus
Viestintälaitteiden valmistus
Viihde-elektroniikan valmistus
Mittaus-; testaus- ja navigointivälineiden ja -laitteiden valmistus; kellot



Säteilylaitteiden sekä elektronisten lääkintä- ja terapialaitteiden valmistus
Optisten instrumenttien ja valokuvausvälineiden valmistus
Tallennevälineiden valmistus
Sähkömoottorien; generaattorien; muuntajien sekä sähkönjakelu- ja valvontalaitteiden valmistus
Paristojen ja akkujen valmistus
Sähköjohtojen ja kytkentälaitteiden valmistus
Sähkölamppujen ja valaisimien valmistus
Kodinkoneiden valmistus
Muiden sähkölaitteiden valmistus
Yleiskäyttöön tarkoitettujen voimakoneiden valmistus
Muiden yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden valmistus
Maa- ja metsätalouskoneiden valmistus
Metallin työstökoneiden ja konetyökalujen valmistus
Muiden erikoiskoneiden valmistus
Moottoriajoneuvojen valmistus
Moottoriajoneuvojen korien valmistus; perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus
Osien ja tarvikkeiden valmistus moottoriajoneuvoihin
Laivojen ja veneiden rakentaminen
Raideliikenteen kulkuneuvojen valmistus
Ilma- ja avaruusalusten ja niihin liittyvien koneiden valmistus
Taisteluajoneuvojen valmistus
Muualla luokittelematon kulkuneuvojen valmistus
Huonekalujen valmistus
Korujen; kultasepäntuotteiden ja muiden vastaavien tuotteiden valmistus
Soitinten valmistus
Urheiluvälineiden valmistus
Pelien ja leikkikalujen valmistus
Lääkintä- ja hammaslääkintäinstrumenttien ja -tarvikkeiden valmistus
Muualla luokittelematon valmistus
Metallituotteiden; teollisuuden koneiden ja laitteiden korjaus ja huolto
Teollisuuden koneiden ja laitteiden ym. asennus
Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen
Teiden ja rautateiden rakentaminen
Yleisten jakeluverkkojen rakentaminen
Muu maa- ja vesirakentaminen
Rakennusten ja rakennelmien purku ja rakennuspaikan valmistelutyöt
Sähkö-; vesijohto- ja muu rakennusasennus
Rakennusten ja rakennelmien viimeistely
Muu erikoistunut rakennustoiminta
Moottoriajoneuvojen kauppa
Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus (pl. moottoripyörät)
Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden kauppa
Moottoripyörien sekä niiden osien ja varusteiden myynti; huolto ja korjaus
Vähittäiskauppa erikoistumattomissa myymälöissä
Elintarvikkeiden; juomien ja tupakan vähittäiskauppa erikoismyymälöissä
Tieto- ja viestintäteknisten laitteiden vähittäiskauppa erikoismyymälöissä
Muiden kotitaloustavaroiden vähittäiskauppa erikoismyymälöissä
Kulttuuri- ja vapaa-ajan tuotteiden vähittäiskauppa erikoismyymälöissä
Muiden tavaroiden vähittäiskauppa erikoismyymälöissä
Tori- ja markkinakauppa
Vähittäiskauppa muualla kuin myymälöissä (pl. tori- ja markkinakauppa)
Hotellit ja vastaavat majoitusliikkeet
Lomakylät; retkeilymajat yms. majoitus
Leirintäalueet; asuntovaunu- ja matkailuvaunualueet
Muu majoitus
Ravintolat ja vastaava ravitsemistoiminta
Ateriapalvelut ja muut ravitsemispalvelut
Baarit ja kahvilat
Kirjojen ja lehtien kustantaminen ja muu kustannustoiminta
Ohjelmistojen kustantaminen
Elokuva-; video- ja televisio-ohjelmatoiminta
Äänitysstudiot; äänitteiden ja musiikin kustantaminen
Ohjelmistot; konsultointi ja siihen liittyvä toiminta
Tietojenkäsittely; palvelintilan vuokraus ja niihin liittyvät palvelut; verkkoportaalit
Muu tietopalvelutoiminta
Lakiasiainpalvelut
Laskentatoimi; kirjanpito ja tilintarkastus; veroneuvonta
Arkkitehti- ja insinööripalvelut ja niihin liittyvä tekninen konsultointi
Tekninen testaus ja analysointi
Luonnontieteen ja tekniikan tutkimus ja kehittäminen
Yhteiskuntatieteellinen ja humanistinen tutkimus ja kehittäminen
Mainostoiminta
Markkina- ja mielipidetutkimukset
Taideteollinen muotoilu ja suunnittelu
Valokuvaustoiminta
Kääntäminen ja tulkkaus
Muualla luokittelemattomat erikoistuneet palvelut liike-elämälle
Eläinlääkintäpalvelut
Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta
Varauspalvelut; matkaoppaiden palvelut ym.
Siivouspalvelut
Maisemanhoitopalvelut
Hallinto- ja toimistopalvelut
Messujen ja kongressien järjestäminen
Muu liike-elämää palveleva toiminta
Muu koulutus
Urheilutoiminta
Huvi- ja virkistystoiminta
Tietokoneiden ja viestintälaitteiden korjaus
Henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus



Muut henkilökohtaiset palvelut
Tuensaajatyyppi Kaikki yritykset

Ohjelman mukainen suunniteltu vuosibudjetin kokonaismäärä CZK 500 0000 (miljoonaa)

Takaukset - 

Tukiväline (5 artikla) Avustus/Korkotuki

Viittaus komission päätökseen -

Jos yhteisön varoista saadaan yhteisrahoitusta Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova - CZK 320.00 (miljoonaa)

 
 
Tavoitteet Tuen enimmäisintensiteetti

prosentteina tai
enimmäismäärä

kansallisessa valuutassa

Pk-yrityksille
myönnet-tävät lisät

prosentteina

Alueellinen tuki – investointituki (14 artikla) – Järjestelmä 25 % 20 %

 
 

Internet-linkki tukitoimenpiteen koko tekstiin 
http://eagri.cz/public/web/file/454524/Pravidla_19._2._1_Podpora_provadeni_operaci_v_ramci_strategie_komunitne_vedeneho_mistniho_rozvoje.pdf 


