
Informații comunicate de statele membre cu privire la ajutoarele de stat acordate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17
iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat (Text cu relevanță

pentru SEE)
Număr ajutor SA.49862 (2017/X)

Stat membru Republica Cehă

Numărul de referință al statului membru 19.2.1

Numele regiunii (NUTS) Strední Cechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, Strední
Morava, Moravskoslezko
Articolul 107 alineatul (3) litera (a)

Autoritatea care acordă ajutorul Státní zemědělský intervenční fond
Ve Smečkách 33, Praha 1, 110 00
www.szif.cz

Denumirea măsurii de ajutor Operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného
místního rozvoje

Temeiul juridic naţional (trimitere la publicaţia oficială naţională) 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 (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

Tipul măsurii Schemă

Modificarea unei măsuri de ajutor existente Prelungire SA.45458

Durata 01.12.2017 - 30.06.2021

Sectorul (sectoarele) economic(e) vizate Producţia; prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne
Prelucrarea şi conservarea peştelui; crustaceelor şi moluştelor
Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor
Fabricarea uleiurilor şi a grăsimilor vegetale şi animale
Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor 
Fabricarea margarinei şi a altor produse comestibile similare
Fabricarea produselor lactate
Fabricarea produselor de morărit; a amidonului şi produselor din amidon
Fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase
Fabricarea altor produse alimentare
Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor 
Fabricarea băuturilor
Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile
Producţia de ţesături
Finisarea materialelor textile
Fabricarea altor articole textile
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte; cu excepţia articolelor din blană
Fabricarea articolelor din blană
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croşetare
Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a
articolelor de harnaşament; prepararea şi vopsirea blănurilor
Fabricarea încălţămintei
Tăierea şi rindeluirea lemnului
Fabricarea produselor din lemn; plută; paie şi din alte materiale vegetale
Fabricarea celulozei; hârtiei şi cartonului
Fabricarea articolelor din hârtie şi carton
Tipărire şi activităţi de servicii conexe tipăririi
Reproducerea înregistrărilor
Fabricarea produselor de cocserie
Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului
Fabricarea produselor chimice de bază; a îngrăşămintelor şi produselor azotoase;
fabricarea materialelor plastice şi a cauciucului sintetic; în forme primare
Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice
Fabricarea vopselelor; lacurilor; cernelii tipografice şi masticurilor
Fabricarea săpunurilor; detergenţilor şi a produselor de întreţinere; cosmetice şi de
parfumerie
Fabricarea altor produse chimice
Fabricarea produselor farmaceutice de bază
Fabricarea preparatelor farmaceutice
Fabricarea articolelor din cauciuc
Fabricarea articolelor din material plastic
Fabricarea sticlei şi a articolelor din sticlă
Fabricarea de produse refractare
Fabricarea materialelelor de construcţii din argilă
Fabricarea altor articole din ceramică şi porţelan



Fabricarea cimentului; varului şi ipsosului
Fabricarea articolelor din beton; ciment şi ipsos
Tăierea; fasonarea şi finisarea pietrei
Fabricarea produselor abrazive şi a altor produse din minerale nemetalice n.c.a.
Producţia metalelor preţioase şi a altor metale neferoase
Turnarea metalelor
Fabricarea de construcţii metalice
Producţia de rezervoare; cisterne şi containere metalice; producţia de radiatoare şi
cazane pentru încălzire centrală
Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală)
Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia
pulberilor
Tratarea şi acoperirea metalelor; operaţiuni de mecanică generală pe bază de plată
sau contract
Producţia de unelte şi articole de fierărie
Fabricarea altor produse prelucrate din metal
Fabricarea componentelor electronice
Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice 
Fabricarea echipamentelor de comunicaţii
Fabricarea produselor electronice de larg consum
Fabricarea de echipamente de măsură; verificare; control şi navigaţie; producţia de
ceasuri
Fabricarea de echipamente pentru radiologie; electrodiagnostic şi electroterapie
Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice
Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor
Fabricarea motoarelor electrice; generatoarelor şi transformatoarelor electrice şi a
aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii
Fabricarea de acumulatori şi baterii
Fabricarea de fire şi cabluri; fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru acestea 
Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
Fabricarea de echipamente casnice
Fabricarea altor echipamente electrice
Fabricarea de maşini şi utilaje de utilizare generală
Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală
Fabricarea masinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere
Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea metalului şi a maşinilor-unelte
Fabricarea altor maşini şi utilaje cu destinaţie specifică
Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci
Producţia de piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule
Construcţia de nave şi bărci
Fabricarea materialului rulant
Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale
Fabricarea vehiculelor militare de luptă
Fabricarea altor echipamente de transport n.c.a.
Fabricarea de mobilă 
Fabricarea bijuteriilor; imitaţiilor de bijuterii şi articolelor similare
Fabricarea instrumentelor muzicale
Fabricarea articolelor pentru sport
Fabricarea jocurilor şi jucăriilor
Fabricarea de dispozitive; aparate şi instrumente medicale şi stomatologice
Alte activităţi industriale 
Repararea articolelor fabricate din metal; repararea maşinilor şi echipamentelor
Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale
Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Lucrări de construcţii a drumurilor şi a căilor ferate
Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare
Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti
Lucrări de demolare şi de pregătire a terenului
Lucrări de instalaţii electrice şi tehnico-sanitare şi alte lucrări de instalaţii pentru
construcţii
Lucrări de finisare
Alte lucrări speciale de construcţii
Comerţ cu autovehicule
Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
Comerţ cu piese şi accesorii pentru autovehicule
Comerţ cu motociclete; piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea
motocicletelor
Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate
Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare; băuturilor şi al produselor din tutun;
în magazine specializate
Comerţ cu amănuntul al echipamentului informatic şi de telecomunicaţii în
magazine specializate
Comerţ cu amănuntul al altor produse casnice; în magazine specializate
Comerţ cu amănuntul de bunuri culturale şi recreative; în magazine specializate
Comerţ cu amănuntul al altor bunuri; în magazine specializate
Comerţ cu amănuntul efectuat prin standuri; chioşcuri şi pieţe
Comerţ cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine; standuri; chioşcuri şi
pieţe
Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare



Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată
Parcuri pentru rulote; campinguri şi tabere 
Alte servicii de cazare
Restaurante
Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente şi alte servicii de alimentaţie
Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor
Activităţi de editare a cărţilor; ziarelor; revistelor şi alte activităţi de editare 
Activităţi de editare a produselor software
Activităţi de producţie cinematografică; video şi de programe de televiziune
Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală
Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei
Activităţi ale portalurilor web; prelucrarea datelor; administrarea paginilor web şi
activităţi conexe
Alte activităţi de servicii informaţionale
Activităţi juridice
Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal
Activităţi de arhitectură; inginerie şi servicii de consultanţă tehnică legate de acestea
Activităţi de testări şi analize tehnice
Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie
Cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste
Publicitate
Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice
Activităţi de design specializat
Activităţi fotografice
Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi) 
Alte activităţi profesionale; stiinţifice şi tehnice n.c.a.
Activităţi veterinare
Activităţi ale agenţiilor turistice şi a tur-operatorilor
Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică
Activităţi de curăţenie
Activităţi de înteţinere peisagistică 
Activităţi de secretariat şi servicii suport 
Activităţi de organizare a expoziţiilor; târgurilor şi congreselor
Activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Alte forme de învăţământ
Activităţi sportive
Alte activităţi recreative şi distractive
Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor de comunicaţii
Reparaţii de articole personale şi de uz gospodăresc
Alte activităţi de servicii

Tipul de beneficiar Toate firmele

Valoarea anuală totală a bugetului previzionat în temeiul schemei
de ajutor

CZK 500 (în milioane)

Pentru garanţii - 

Instrumentul de ajutor (articolul 5) Grant/Subvenționare a ratei dobânzii

Trimitere la decizia Comisiei -

În cazul cofinanţării din fonduri comunitare Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova - CZK 320.00 (în milioane)

 
 
Obiective Intensitatea maximă a

ajutorului în % sau
valoarea maximă a

ajutorului în moneda
naţională

Prime pentru IMM-uri în
%

Ajutoare regionale - Ajutoare pentru investiții (articolul 14) - Schema 25 % 20 %

 
 

Link către textul integral al măsurii de ajutor 
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m19-podpora-mistniho-rozvoje-na-zaklade/


