Příloha č. 1 Výzvy I Programu ENERG
Podporované ekonomické činnosti (podle CZ-NACE)

Oddíl Název
SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 1)
10

Výroba potravinářských výrobků

11

Výroba nápojů

13

Výroba textilií

14

Výroba oděvů

15

Výroba usní a souvisejících výrobků

16

Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných
výrobků, kromě nábytku

17

Výroba papíru a výrobků z papíru

18

Tisk a rozmnožování nahraných nosičů

20

Výroba chemických látek a chemických přípravků (s výjimkou 20.60 Výroba
chemických vláken)

21

Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků

22

Výroba pryžových a plastových výrobků

23

Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků

24

Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (pouze 24.50
Slévárenství)

25

Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení

26

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení

27

Výroba elektrických zařízení

28

Výroba strojů a zařízení j. n.

29

Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů

30

Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (s výjimkou 30.11 Stavba
lodí a plavidel)

31

Výroba nábytku

32

Ostatní zpracovatelský průmysl

33

Opravy a instalace strojů a zařízení

38

Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu
využití
SEKCE F – STAVEBNICTVÍ

41

Výstavba budov

42

Inženýrské stavitelství

43

Specializované stavební činnosti

SEKCE G - VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA
MOTOROVÝCH VOZIDEL
45

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel

46

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (s výjimkou 46.10 Zprostředkování
velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení a 46.20 Velkoobchod se
základními zemědělskými produkty a živými zvířaty)

47

Maloobchod, kromě motorových vozidel
SEKCE H - DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ

49

Pozemní a potrubní doprava (pouze 49.31 Městská a příměstská pozemní
osobní doprava, 49.39 Ostatní pozemní osobní doprava j. n., 49.41 Silniční
nákladní doprava, 49.42 Stěhovací služby)2)

50

Vodní doprava (pouze 50.30 Vnitrozemská vodní osobní doprava, 50.40
Vnitrozemská vodní nákladní doprava)3)

52

Skladování a vedlejší činnosti v dopravě (pouze 52.10 Skladování, 52.21
Činnosti související s pozemní dopravou, 52.24 Manipulace s nákladem)

53

Poštovní a kurýrní činnosti
SEKCE I - UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ

55

Ubytování

56

Stravování a pohostinství
SEKCE J - INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI

58

Vydavatelské činnosti

59

Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, pořizování
zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti

60

Tvorba programů a vysílání

61

Telekomunikační činnosti

62

Činnosti v oblasti informačních technologií

63

Informační činnosti
SEKCE M - PROFESNÍ, VĚDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI

69

Právní a účetnické činnosti

70

Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení

71

Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy

72

Výzkum a vývoj

73

Reklama a průzkum trhu (pouze 73.11 Činnosti reklamních agentur a 73.20
Průzkum trhu a veřejného mínění)

74

Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

75

Veterinární činnost
SEKCE N - ADMINISTRATIVNÍ A PODPŮRNÉ ČINNOSTI

77

Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu (pouze 77.22 Pronájem
videokazet a disků, 77.40 Leasing duševního vlastnictví a podobných
produktů, kromě děl chráněných autorským právem)

78

Činnosti související se zaměstnáním

79

Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti

81

Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny (pouze 81.20 Úklidové
činnosti)

82

Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání
SEKCE P – VZDĚLÁVÁNÍ

85

Vzdělávání
SEKCE Q - ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

86

Zdravotní péče

87

Pobytové služby sociální péče
SEKCE R - KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ A REKREAČNÍ ČINNOSTI

90

Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti

91

Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení (pouze 91.01
Činnosti knihoven a archivů, 91.02 Činnosti muzeí, 91.03 Provozování
kulturních památek, historických staveb a obdobných turistických zajímavostí)

93

Sportovní, zábavní a rekreační činnosti (pouze 93.10 Sportovní činnosti)
SEKCE S - OSTATNÍ ČINNOSTI

1)
2)

3)

95

Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

96

Poskytování ostatních osobních služeb

Pokud se nejedná o výrobu erotického zboží
Pouze jako podpora de minimis, s výjimkou nabývání vozidel pro silniční nákladní
dopravu.
Pouze jako podpora de minimis.

