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Příloha č. 2 - Nepodporované kategorie CZ-NACE - Inovace - výzva I. 
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Podporovány nejsou projekty, jejichž výstupy se přímo projeví v některém dále uvedeným odvětví. Jestliže 

příjemce podpory působí zároveň v odvětvích vyloučených i v odvětvích spadajících do působnosti Nařízení 

Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité 

kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, resp. Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 

2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, příslušné nařízení 

se použije na podporu poskytovanou na jiná odvětví nebo činnosti za předpokladu, že příjemce podpory 

zajistí, že činnosti ve vyloučených odvětvích nevyužívají podporu dle těchto příslušných nařízení. Příjemce 

podpory, který působí ve vyloučených odvětvích, zajistí splnění této povinnosti prostřednictvím vedení 

odděleného účetnictví. 

1)  

Dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy 

prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem a Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze 

dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de 

minimis se jedná o následující odvětví a činnosti: 

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 

 

SEKCE D – VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA A KLIMATIZOVANÉHO VZDUCHU 

35 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu včetně 
energetické infrastruktury 

 

SEKCE H – DOPRAVA včetně související infrastruktury A SKLADOVÁNÍ 

49 Pozemní a potrubní doprava s výjimkou NACE 49.32 Taxislužba a pronájem 
osobních vozů s řidičem, 49.42 Stěhovací služby a 49.5 Potrubní doprava 

50 Vodní doprava 

51 Letecká doprava s výjimkou NACE 51.22 Kosmická doprava 

 

ODVĚTVÍ OCELI, kterými se rozumí všechny činnosti související s výrobou jednoho nebo několika 
následujících produktů: 

surové železo a 
feroslitiny 

surové železo pro výrobu oceli, pro slévárenství a jiné druhy surového železa, 
kovy obsahující mangan a karburovaný ferromangan, mimo ostatní feroslitiny 

surové výrobky a 
polotovary ze železa, 

odlévaná ocel bez ohledu na to, zda je nebo není v ingotech, včetně ingotů 
určených na kování: bloky, předvalky a bramy; kanystry a kotouče; plechy 
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běžné nebo ušlechtilé 
oceli 

válcované za tepla, s výjimkou výroby odlévané oceli pro odlitky z malých a 
středních sléváren 

výrobky ze železa 
s konečnou úpravou 
za tepla, výrobky 
z běžné nebo 
ušlechtilé oceli 

Kolejnice, příčné nosníky, desky a styčnice, nosníky, těžké ocelové profily a vodicí 
kolejnice od 80 mm výše, štětovnice, vodicí kolejnice a profily pod 80 mm a 
kotouče pod 150 mm, válcovaný drát, kotouče a panely na trubky, pásy válcované 
za tepla (včetně pásů na trubky), plechy válcované za tepla (opakované nebo 
nepokovené), desky a plechy s tloušťkou 3 mm a vyšší, kotouče s průměrem 150 
mm a více, s výjimkou drátů a drátěných výrobků, lesklých tyčí a litiny 

hotové výrobky 
s konečnou úpravou 
za studena 

pocínovaný plech, plech pokrytý vrstvou olova, černé plechy, pozinkované 
plechy, jiné plechy opatřené vrstvou kovu, plechy válcované za studena, 
magnetické plechy, pásy na výrobu cínových pásů, plechy válcované za studena 
ve svitcích nebo v listech 

trubky všechny bezešvé ocelové trubky, svařované ocelové trubky s průměrem vyšším 
než 406,4 mm 

 

ODVĚTVÍ VÝOBY SYNTETICKÝCH VLÁKEN, kterým se rozumí: 

 extruze či texturace všech generických typů vláken a příze na bázi polyesteru, 
polyamidu, akrylátu nebo polypropylenu, bez ohledu na jejich koncové využití 

 polymerizace (včetně polykondenzace), pokud je na úrovni používaného zařízení 
integrována do extruze 

 jakýkoli vedlejší procesy spojený se souběžnou instalací kapacity extruze či 
texturace budoucím příjemcem podpory nebo jinou společností ze skupiny, k níž 
náleží, a který je při dané specifické průmyslové činnosti do této kapacity na 
úrovni používaných zařízení běžně integrován 

 
2)  

Dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2021/1058 ze dne 24. června 2021 o Evropském fondu 

pro regionální rozvoj a o Fondu soudržnosti se jedná o následující odvětví a činnosti: 

SEKCE C – ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 

VÝROBA, ZPRACOVÁNÍ A UVÁDĚNÍ TABÁKU A TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ NA TRH, zejména: 

12 Výroba tabákových výrobků 

28.93 Výroba strojů na výrobu potravin, nápojů a zpracování tabáku 

46.17* Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s potravinami, 
nápoji, tabákem a tabákovými výrobky 

46.35 Velkoobchod s tabákovými výrobky 

47.26 Maloobchod s tabákovými výrobky 

 

A DALŠÍ ODVĚTVÍ A ČINNOSTI uvedené v čl. 7 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 
2021/1058 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o Fondu soudržnosti1 

 

                                                           
 Vztahuje se pouze na tabák a tabákové výrobky. 
1 Čl. 7 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2021/1058 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a Fondu 

soudržnosti (Publications Office (europa.eu)). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1058&from=CS

