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Příloha č. 1 
 

KATEGORIE OKEČ PODPOROVANÉ  
 

PROGRAM ICT V PODNICÍCH 
1. výzva 

Symboly charakteru podporované činnosti: 

průmyslová výroba - PV. 

symbol 
D. Zpracovatelský průmysl  
15 Výroba potravinářských výrobků a nápojů1      /PV/ 
17 Výroba textilií a textilních výrobků2       /PV/ 
18 Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin     /PV/ 
19 Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi /PV/ 
20 Zpracování dřeva, výroba dřevařských, korkových, proutěných a slaměných výrobků 

kromě nábytku         /PV/ 
21 Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru      /PV/ 
22 Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů    /PV/ 
24 Výroba chemických látek, přípravků, léčiv a chemických vláken3   /PV/ 
25 Výroba pryžových a plastových výrobků      /PV/ 
26 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků     /PV/ 
27        Výroba základních kovů a hutních výrobků      /PV/ 
28 Výroba kovových konstrukcí a kovoděl. výrobků (kromě strojů a zařízení) /PV/ 
29 Výroba a opravy strojů a zařízení j. n.      /PV/ 
30 Výroba kancelářských strojů a počítačů      /PV/ 
31 Výroba elektrických strojů a zařízení j. n.      /PV/ 
32 Výroba radiových, televizních a spojových zařízení a přístrojů   /PV/ 
33 Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů  /PV/ 
34 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), výroba přívěsů a návěsů  /PV/ 
35 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení     /PV/ 
36 Výroba nábytku; zpracovatelský průmysl j.n.     /PV/ 
37 Recyklace druhotných surovin       /PV/ 

                                                 
1  s výjimkou výrobků, jejichž výroba, zpracování a uvádění na trh spadá do oblasti Společné 

zemědělské politiky – Příloha I Smlouvy o ES (viz příloha č. 3 této výzvy)  
2  s výjimkou výrobků, jejichž výroba, zpracování a uvádění na trh spadá do oblasti Společné 

zemědělské politiky – Příloha I Smlouvy o ES (viz příloha č. 3 této výzvy)  
3  s výjimkou výrobků, jejichž výroba, zpracování a uvádění na trh spadá do oblasti Společné 

zemědělské politiky – Příloha I Smlouvy o ES (viz příloha č. 3 této výzvy)  
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