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Příloha č. 8
Kategorie CZ-NACE nepodporované
SEKCE A – Zemědělství, lesnictví a rybářství
01
Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti
02
Lesnictví a těžba dřeva
03
Rybolov a akvakultura
SEKCE B – Těžba a dobývání
05
Těžba a úprava černého a hnědého uhlí
SEKCE C – Zpracovatelský průmysl
19.1
Výroba koksárenských produktů
30.11 Stavba lodí a plavidel
Dále nebude podpořena výroba, zpracování a uvádění na trh výrobků uvedených
v příloze č. 1 této Výzvy, ocelářský průmysl vymezený v příloze č. 2. této Výzvy a
průmysl výroby syntetických vláken vymezený v příloze č. 3 této Výzvy.
Výše uvedená omezení se týkají předmětu řešení projektu, nikoli předmětu činnosti
podnikatele.
Pro aktivitu „Tvorba nových IS/ICT řešení a aplikací“ bude předmětem řešení projektu
zejména oddíl 62 - Činnosti v oblasti informačních technologií, případně další příbuzné
oddíly. Žadatel v popisu projektu a v podnikatelském záměru uvede rovněž
předpokládané výstupy projektu a jejich sektorové využití.
V rámci podpory strategických služeb (centra sdílených služeb a centra oprav hightech výrobků a technologií) bude předmětem řešení projektu:
a) činnost, k jejímuž výkonu bylo centrum založeno a ke které má podnikatelské
oprávnění (audit, zpracování a vedení účetnictví, opravy výrobků a technologií apod.)
– v případě, že jde o samostatnou právní entitu
b) pokud je centrum součástí vnitropodnikové organizační struktury žadatele, jsou
předmětem řešení projektu ty činnosti žadatele, na které bude mít zřízení či rozvoj
centra největší dopad; pokud nelze tyto činnosti přesně specifikovat, platí, že projekt
je realizován žadatelem jako celkem (dopady projektu směřují do všech oblastí
podnikání žadatele).
V případě, že projekt je zaměřen na založení či rozvoj centra sdílených služeb, uvede
žadatel v registrační žádosti rovněž předmět činnosti tohoto centra, a to výběrem z této
nabídky:
•

účetnictví

•

finance, audit

•

správa informačních systémů
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•

grafika, animace, projektování

•

marketing

•

zpracování dat

•

ostatní

Je možno vybrat i více činností. Pokud žadatel vybere položku „ostatní“, specifikuje
předmět činnosti centra blíže v popisu projektu.
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