
Dalībvalstu paziņotā informācija par valsts atbalstu, kas sniegts atbilstīgi Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulai (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas
atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (dokuments attiecas uz EEZ)

Atbalsta numurs SA.49862 (2017/X)

Dalībvalsts Čehija

Dalībvalsts atsauces numurs 19.2.1

Reģiona nosaukums (NUTS) Strední Cechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, Strední
Morava, Moravskoslezko
107. panta 3. punkta a) apakšpunkts

Piešķīrēja iestāde Státní zemědělský intervenční fond
Ve Smečkách 33, Praha 1, 110 00
www.szif.cz

Atbalsta pasākuma nosaukums Operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného
místního rozvoje

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts
oficiālo publikāciju)

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

Pasākuma veids Shēma

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums Pagarinājums SA.45458

Ilgums 01.12.2017 - 30.06.2021

Attiecīgās tautsaimniecības nozares Gaļas un gaļas produktu ražošana; pārstrāde un konservēšana
Zivju; vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana
Augļu un dārzeņu pārstrāde un konservēšana
Augu un dzīvnieku eļļu un tauku ražošana
Eļļu un tauku ražošana
Margarīna un līdzīgu pārtikas tauku ražošana
Piena produktu ražošana
Graudu malšanas produktu; cietes un cietes produktu ražošana
Konditorejas un miltu izstrādājumu ražošana
Citu pārtikas produktu ražošana
Dzīvnieku barības ražošana
Dzērienu ražošana
Tekstilšķiedru sagatavošana un vērpšana
Tekstilmateriālu aušana
Tekstilmateriālu apdare
Pārējo tekstilizstrādājumu ražošana
Apģērbu ražošana; izņemot kažokādu apģērbu
Kažokādu izstrādājumu ražošana
Trikotāžas izstrādājumu ražošana
Ādu miecēšana un apstrāde; ceļojuma piederumu; somu un zirglietu piederumu
ražošana; kažokādu apstrāde un krāsošana
Apavu ražošana
Zāģēšana; ēvelēšana un impregnēšana
Koka; korķa; salmu un pīto izstrādājumu ražošana
Celulozes; papīra un kartona ražošana
Papīra un kartona izstrādājumu ražošana
Poligrāfija un ar to saistītas palīgdarbības
Ierakstu reproducēšana
Koksēšanas produktu ražošana
Naftas pārstrādes produktu ražošana
Ķīmisko pamatvielu; minerālmēslu un slāpekļa savienojumu; plastmasu un
sintētiskā kaučuka ražošana pirmapstādes formās
Pesticīdu un citu agroķīmisko preparātu ražošana
Krāsu; laku un līdzīgu pārklājumu; tipogrāfijas krāsu un mastikas ražošana
Ziepju; mazgāšanas; tīrīšanas un spodrināšanas līdzekļu; smaržu un kosmētisko
līdzekļu ražošana
Pārējo ķīmisko vielu ražošana
Farmaceitisko pamatvielu ražošana
Farmaceitisko preparātu ražošana
Gumijas izstrādājumu ražošana
Plastmasas izstrādājumu ražošana
Stikla un stikla izstrādājumu ražošana
Ugunsizturīgo nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana
Keramikas būvmateriālu ražošana
Citu porcelāna un keramikas izstrādājumu ražošana
Cementa; kaļķa un ģipša ražošana



Betona; cementa un ģipša izstrādājumu ražošana
Būvakmeņu un dekoratīvo akmeņu zāģēšana; apdare un apstrāde
Abrazīvo izstrādājumu un citur neklasificētu nemetālisko minerālu izstrādājumu
ražošana
Cēlmetālu un citu krāsaino metālu ražošana
Metālu liešana
Metāla konstrukciju ražošana
Metāla cisternu; rezervuāru un tilpņu ražošana
Tvaika ģeneratoru ražošana; izņemot centrālapkures karstā ūdens katlus
Metāla kalšana; presēšana; štancēšana un velmēšana; pulvermetalurģija
Metālu mehāniskā apstrāde; virsmas apstrāde un pārklāšana
Galda piederumu; darbarīku un metāla izstrādājumu ražošana
Pārējo gatavo metālizstrādājumu ražošana
Elektronisko komponentu un plašu ražošana
Datoru un perifēro iekārtu ražošana
Sakaru iekārtu ražošana
Sadzīves elektronisko iekārtu ražošana
Mērīšanas; pārbaudes; izmēģināšanas un navigācijas instrumentu un aparātu
ražošana; pulksteņu ražošana
Apstarošanas; elektromedicīnisko un elektroterapijas iekārtu ražošana
Optisko instrumentu un fotoaparatūras ražošana
Magnētisko un optisko datu nesēju ražošana
Elektromotoru; ģeneratoru; transformatoru un elektrības sadales un kontroles iekārtu
ražošana
Galvanisko elementu ražošana
Vadu un instalāciju ierīču ražošana
Apgaismes ierīču ražošana
Sadzīves aparatūras un iekārtu ražošana
Citu elektroiekārtu ražošana
Universālu mehānismu ražošana
Pārējo universālu iekārtu ražošana
Lauksaimniecības un mežsaimniecības mašīnu ražošana
Darbgaldu ražošana
Pārējo speciālas nozīmes mašīnu ražošana
Automobiļu ražošana
Automobiļu virsbūvju ražošana; piekabju un puspiekabju ražošana
Detaļu un piederumu ražošana mehāniskajiem transportlīdzekļiem
Kuģu un laivu būve
Dzelzceļa lokomotīvju un ritošā sastāva ražošana
Lidaparātu; kosmisko aparātu un to iekārtu ražošana
Militāro kaujas transportlīdzekļu ražošana
Pārējo transportlīdzekļu ražošana
Mēbeļu ražošana
Juvelierizstrādājumu; bižutērijas un līdzīgu izstrādājumu ražošana
Mūzikas instrumentu ražošana
Sporta preču ražošana
Spēļu un rotaļlietu ražošana
Medicīnas un zobārstniecības instrumentu un piederumu ražošana
Citur neklasificēta ražošana
Metāla izstrādājumu; mehānismu un iekārtu remonts
Ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība
Ceļu un dzelzceļu būvniecība
Pilsētsaimniecības infrastruktūras objektu būvniecība
Pārējā inženierbūvniecība
Ēku nojaukšana un būvlaukuma sagatavošana
Elektroinstalācijas ierīkošanas; cauruļvadu uzstādīšanas un citas līdzīgas darbības
Būvdarbu pabeigšana
Citi specializētie būvdarbi
Automobiļu pārdošana
Automobiļu apkope un remonts
Automobiļu detaļu un piederumu pārdošana
Motociklu; to detaļu un piederumu pārdošana; apkope un remonts
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos
Pārtikas; dzērienu un tabakas mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iekārtu mazumtirdzniecība specializētajos
veikalos
Mājsaimniecības piederumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
Kultūras preču un atpūtai paredzētu preču mazumtirdzniecība specializētajos
veikalos
Citu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
Mazumtirdzniecība stendos un tirgos
Mazumtirdzniecība ārpus veikaliem; stendiem un tirgiem
Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās
Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās
Kempingu; atpūtas transportlīdzekļu laukumu un apdzīvojamo autopiekabju
laukumu darbība
Pārējo apmešanās vietu darbība
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi
Izbraukuma ēdināšana pēc pasūtījuma un citi ēdināšanas pakalpojumu darbības



Bāru darbība
Grāmatu; periodisku izdevumu izdošana un citi izdevējdarbības pakalpojumi
Datorprogrammatūras tiražēšana
Kinofilmu; video filmu un televīzijas programmu producēšana
Skaņu ierakstu producēšana
Datorprogrammēšana; konsultēšana un saistītas darbības
Datu apstrāde; uzturēšana un ar to saistītās darbības; interneta portālu darbība
Citi informācijas pakalpojumi
Juridiskie pakalpojumi
Uzskaites; grāmatvedības; audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu
jautājumos
Arhitektūras un projektēšanas pakalpojumi un konsultācijas
Tehniskā pārbaude un analīze
Pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana dabaszinātnēs un inženierzinātnēs
Pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana sociālajās un humanitārajās zinātnēs
Reklāmas pakalpojumi
Tirgus un sabiedriskās domas izpēte
Specializētie projektēšanas darbi
Fotopakalpojumi
Tulkošanas un tulku pakalpojumi
Citur neklasificēti profesionālie; zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
Veterinārie pakalpojumi
Ceļojumu biroju un tūrisma operatoru pakalpojumi
Citi rezervēšanas pakalpojumi un ar tiem saistītas darbības
Uzkopšanas darbības
Ainavu veidošanas un uzturēšanas darbības
Biroju administratīvās darbības un palīgdarbības
Sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru pakalpojumi
Citur neklasificētas uzņēmējdarbības veicināšanas palīgdarbības
Pārējā izglītība
Sporta nodarbības
Izklaides un atpūtas darbība
Datoru un sakaru iekārtu remonts
Individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu remonts
Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana

Saņēmēja veids Visi uzņēmumi

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets CZK 500 (miljonos)

Garantijām - 

Atbalsta instruments (5. pants) Dotācija/procentu likmju subsīdija

Atsauce uz Komisijas lēmumu -

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova - CZK 320.00 (miljonos)

 
 
Mērķi Atbalsta maksimālā

intensitāte % vai atbalsta
maksimālā summa valsts

valūtā

MVU atvieglojumi %

Reģionālais atbalsts – ieguldījumu atbalsts (14. pants) – Shēma 25 % 20 %

 
 

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m19-podpora-mistniho-rozvoje-na-zaklade/


