Platnosst od: 29. 10. 2013

Příloh
ha č. 1 - Katego
orie CZ--NACE p
podporo
ované
Výzva IIII, II. pro
odlouženíí
Pod
dporované e
ekonomické
é činnosti (po
odle CZ -NA
ACE)
Oddíl S
Skupina Ná
ázev
SE
EKCE C - ZPR
RACOVATE
ELSKÝ PRŮM
MYSL 1/
10
Výrroba potravin
nářských výro
obků 2/
11
Výrroba nápojů 2/
13
Výrroba textilií 2
2/
14
Výrroba oděvů
15
Výrroba usní a ssouvisejících výrobků
16
Zprracování dřeva, výroba dřevěných, ko
orkových, pro
outěných a sllaměných
výrrobků, kromě
ě nábytku
17
Výrroba papíru a výrobků z p
papíru
18
Tissk a rozmnožžování nahran
ných nosičů
20
Výrroba chemickkých látek a chemických přípravků 2/((biolíh aj.) 3/
21
Výrroba základn
ních farmaceutických výro
obků a farma
aceutických p
přípravků
2/
22
Výrroba pryžovýých a plastovvých výrobků
23
Výrroba ostatnícch nekovovýcch minerálnícch výrobků
24
Výrroba základn
ních kovů, hu
utní zpracová
ání kovů, slévvárenství 4/
25
Výrroba kovovýcch konstrukccí a kovodělnýých výrobků,, kromě strojů
ů
a zzařízení
26
Výrroba počítačů, elektronickkých a optickkých přístrojů
ů a zařízení
27
Výrroba elektrickkých zařízen
ní
28
Výrroba strojů a zařízení j. n.
29
Výrroba motorovvých vozidel (kromě moto
ocyklů), přívě
ěsů a návěsů
ů
30
Výrroba ostatnícch dopravnícch prostředků
ů a zařízení
s vvýjimkou 30.1
11 Stavba lod
dí a plavidel
31
Výrroba nábytku
u
32
Osstatní zpracovvatelský prům
mysl
1
1/ pokud se n
nejedná o výrrobu erotické
ého zboží
2
2/ s výjimkou výrobků, jejiichž výroba, zpracování a uvádění na
a trh spadají d
do oblasti
S
Společné zem
mědělské politiky – Příloh
ha I Smlouvy o ES, viz Příloha č. 2 této
o výzvy
3
3/ s výjimkou výrobků spa
adajících pod
d odvětví “výrroba synteticckých vláken““, viz
P
Příloha č. 2 té
éto výzvy
4
4/ s výjimkou výrobků spa
adajících do odvětví
o
oceli, viz Příloha č. 2 této výzvvy

1

