PŘÍLOHA Č. 3 VÝZVY

SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL
10

Výroba potravinářských výrobků
10.3*
10.31*
10.32*
10.39*

Zpracování a konzervování ovoce a zeleniny
Zpracování a konzervování brambor
Výroba ovocných a zeleninových šťáv
Ostatní zpracování a konzervování ovoce a zeleniny

10.51*
10.52*

Výroba mléčných výrobků mimo výroby mléka
Zpracování mléka do II. stupně, výroba mléčných výrobků a sýrů
Výroba zmrzliny

10.71*
10.72*
10.73*

Výroba pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků
Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých
Výroba sucharů a sušenek; výroba trvanlivých cukrářských výrobků
Výroba makaronů, nudlí, kuskusu a podobných moučných výrobků

10.85*
10.86*

Výroba ostatních potravinářských výrobků
Výroba hotových pokrmů
Výroba homogenizovaných potravinářských přípravků a dietních potravin

10.89*

Výroba ostatních potravinářských výrobků j. n.

10.5*

10.7*

10.8*

Výroba nápojů

11
11.0
11.05

Výroba nápojů
Výroba piva

11.07*

Výroba nealkoholických nápojů; stáčení minerálních a ostatních vod do lahví
Výroba textilií s výjimkou zpracování surového lnu a konopí

13
13.1*
13.10*

Úprava a spřádání textilních vláken a příze
Úprava a spřádání textilních vláken a příze

13.20

Tkaní textilií
Tkaní textilií

13.30

Konečná úprava textilií
Konečná úprava textilií

13.91
13.92
13.93
13.94
13.95
13.96
13.99

Výroba ostatních textilií
Výroba pletených a háčkovaných materiálů
Výroba konfekčních textilních výrobků, kromě oděvů
Výroba koberců a kobercových předložek
Výroba lan, provazů a síťovaných výrobků
Výroba netkaných textilií a výrobků z nich, kromě oděvů
Výroba ostatních technických a průmyslových textilií
Výroba ostatních textilií j. n.

13.2

13.3

13.9
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14*

Výroba oděvů
14.1*
14.11*
14.12*
14.13*
14.14*
14.19*

Výroba oděvů, kromě kožešinových výrobků
Výroba kožených oděvů
Výroba pracovních oděvů
Výroba ostatních svrchních oděvů
Výroba osobního prádla
Výroba ostatních oděvů a oděvních doplňků

14.20*

Výroba kožešinových výrobků
Výroba kožešinových výrobků

14.31*
14.39*

Výroba pletených a háčkovaných oděvů
Výroba pletených a háčkovaných punčochových výrobků
Výroba ostatních pletených a háčkovaných oděvů

14.2*

14.3*

Výroba usní a souvisejících výrobků

15
15.1
15.11
15.12

Činění a úprava usní (vyčiněných kůží); zpracování a barvení kožešin;
výroba brašnářských, sedlářských a podobných výrobků
Činění a úprava usní (vyčiněných kůží); zpracování a barvení kožešin
Výroba brašnářských, sedlářských a podobných výrobků

15.20*

Výroba obuvi
Výroba obuvi

15.2*

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

16

16.1
16.10
16.2
16.21
16.22
16.23
16.24
16.29*

17

Výroba pilařská a impregnace dřeva
Výroba pilařská a impregnace dřeva
Výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě
nábytku
Výroba dýh a desek na bázi dřeva
Výroba sestavených parketových podlah
Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství
Výroba dřevěných obalů
Výroba ostatních dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků,
kromě nábytku - s výjimkou zpracování surového korku
Výroba papíru a výrobků z papíru

17.1
17.11
17.12

Výroba buničiny, papíru a lepenky
Výroba buničiny
Výroba papíru a lepenky

17.21
17.22
17.23
17.24
17.29

Výroba výrobků z papíru a lepenky
Výroba vlnitého papíru a lepenky, papírových a lepenkových obalů
Výroba domácích potřeb, hygienických a toaletních výrobků z papíru
Výroba kancelářských potřeb z papíru
Výroba tapet
Výroba ostatních výrobků z papíru a lepenky

17.2
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18

Tisk a rozmnožování nahraných nosičů
18.1
18.11
18.12
18.13
18.14

Tisk a činnosti související s tiskem
Tisk novin
Tisk ostatní, kromě novin
Příprava tisku a digitálních dat
Vázání a související činnosti

19.20

Výroba rafinovaných ropných produktů
Výroba rafinovaných ropných produktů
Výroba rafinovaných ropných produktů

19
19.2

Výroba chemických látek a chemických přípravků

20
20.1
20.11
20.12
20.13
20.14*
20.15
20.16
20.17

Výroba základních chemických látek, hnojiv a dusíkatých sloučenin, plastů a
syntetického kaučuku v primárních formách
Výroba technických plynů
Výroba barviv a pigmentů
Výroba jiných základních anorganických chemických látek
Výroba jiných základních organických chemických látek
Výroba hnojiv a dusíkatých sloučenin
Výroba plastů v primárních formách
Výroba syntetického kaučuku v primárních formách

20.20

Výroba pesticidů a jiných agrochemických přípravků
Výroba pesticidů a jiných agrochemických přípravků

20.2

20.3
20.30

20.4
20.41
20.42

Výroba mýdel a detergentů, čisticích a lešticích prostředků, parfémů
a toaletních přípravků
Výroba mýdel a detergentů, čisticích a lešticích prostředků
Výroba parfémů a toaletních přípravků

20.51
20.52
20.53
20.59*

Výroba ostatních chemických výrobků
Výroba výbušnin
Výroba klihů
Výroba vonných silic
Výroba ostatních chemických výrobků j. n.

20.60*

Výroba chemických vláken- s výjimkou výroby syntetických vláken
Výroba chemických vláken

20.5

20.6*

21*

Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků
21.1*
21.10*

Výroba základních farmaceutických výrobků
Výroba základních farmaceutických výrobků

21.20*

Výroba farmaceutických přípravků
Výroba farmaceutických přípravků

21.2*

22

Výroba nátěrových barev, laků a jiných nátěrových materiálů, tiskařských
barev a tmelů
Výroba nátěrových barev, laků a jiných nátěrových materiálů, tiskařských barev a
tmelů

Výroba pryžových a plastových výrobků
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22.1
22.11
22.19

Výroba pryžových výrobků
Výroba pryžových plášťů a duší; protektorování pneumatik
Výroba ostatních pryžových výrobků

22.21
22.22
22.23
22.29

Výroba plastových výrobků
Výroba plastových desek, fólií, hadic, trubek a profilů
Výroba plastových obalů
Výroba plastových výrobků pro stavebnictví
Výroba ostatních plastových výrobků

22.2

Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků

23
23.1
23.11
23.12
23.13
23.14
23.19

Výroba skla a skleněných výrobků
Výroba plochého skla
Tvarování a zpracování plochého skla
Výroba dutého skla
Výroba skleněných vláken
Výroba a zpracování ostatního skla vč. technického

23.20

Výroba žáruvzdorných výrobků
Výroba žáruvzdorných výrobků

23.31
23.32

Výroba stavebních výrobků z jílovitých materiálů
Výroba keramických obkládaček a dlaždic
Výroba pálených zdicích materiálů, tašek, dlaždic a podobných výrobků

23.2

23.3

23.42
23.43
23.44
23.49

Výroba ostatních porcelánových a keramických výrobků
Výroba keramických a porcelánových výrobků převážně pro domácnost
a ozdobných předmětů
Výroba keramických sanitárních výrobků
Výroba keramických izolátorů a izolačního příslušenství
Výroba ostatních technických keramických výrobků
Výroba ostatních keramických výrobků

23.51
23.52

Výroba cementu, vápna a sádry
Výroba cementu
Výroba vápna a sádry

23.61
23.62
23.63
23.64
23.65
23.69

Výroba betonových, cementových a sádrových výrobků
Výroba betonových výrobků pro stavební účely
Výroba sádrových výrobků pro stavební účely
Výroba betonu připraveného k lití
Výroba malt
Výroba vláknitých cementů
Výroba ostatních betonových, cementových a sádrových výrobků

23.70

Řezání, tvarování a konečná úprava kamenů
Řezání, tvarování a konečná úprava kamenů

23.91
23.99

Výroba brusiv a ostatních nekovových minerálních výrobků j. n.
Výroba brusiv
Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků j. n.

23.4
23.41

23.5

23.6

23.7

23.9

24*

Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů - nutno se řídit přílohou č. 1
Výzvy o nepodporovaných sektorech a produktech
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24.3
24.31
24.33
24.34

Výroba ostatních výrobků získaných jednostupňovým zpracováním oceli
Tažení tyčí za studena
Tváření ocelových profilů za studena
Tažení ocelového drátu za studena

24.41
24.42
24.43
24.44
24.45
24.46

Výroba a hutní zpracování drahých a neželezných kovů
Výroba a hutní zpracování drahých kovů
Výroba a hutní zpracování hliníku
Výroba a hutní zpracování olova, zinku a cínu
Výroba a hutní zpracování mědi
Výroba a hutní zpracování ostatních neželezných kovů
Zpracování jaderného paliva

24.51****
24.52
24.53
24.54

Slévárenství
Výroba odlitků z litiny
Výroba odlitků z oceli
Výroba odlitků z lehkých neželezných kovů
Výroba odlitků z ostatních neželezných kovů

24.4

24.5

25

Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů
a zařízení
25.1
25.11
25.12

Výroba konstrukčních kovových výrobků
Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů
Výroba kovových dveří a oken
Výroba radiátorů a kotlů k ústřednímu topení, kovových nádrží a zásobníků

25.2
25.21
25.29

Výroba radiátorů a kotlů k ústřednímu topení
Výroba kovových nádrží a zásobníků

25.30

Výroba parních kotlů, kromě kotlů pro ústřední topení
Výroba parních kotlů, kromě kotlů pro ústřední topení

25.40

Výroba zbraní a střeliva
Výroba zbraní a střeliva

25.50

Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie
Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie

25.61
25.62

Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění
Povrchová úprava a zušlechťování kovů
Obrábění

25.71
25.72
25.73

Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
Výroba nožířských výrobků
Výroba zámků a kování
Výroba nástrojů a nářadí

25.91
25.92
25.93
25.94
25.99

Výroba ostatních kovodělných výrobků
Výroba ocelových sudů a podobných nádob
Výroba drobných kovových obalů
Výroba drátěných výrobků, řetězů a pružin
Výroba spojovacích materiálů a spojovacích výrobků se závity
Výroba ostatních kovodělných výrobků j. n.

25.3

25.4

25.5

25.6

25.7

25.9
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26

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení
26.1
26.11
26.12

Výroba elektronických součástek a desek
Výroba elektronických součástek
Výroba osazených elektronických desek

26.20

Výroba počítačů a periferních zařízení
Výroba počítačů a periferních zařízení

26.30

Výroba komunikačních zařízení
Výroba komunikačních zařízení

26.40

Výroba spotřební elektroniky
Výroba spotřební elektroniky

26.51
26.52

Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů; výroba časoměrných
přístrojů
Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů
Výroba časoměrných přístrojů

26.2

26.3

26.4

26.5

26.6

Výroba ozařovacích, elektroléčebných a elektroterapeutických přístrojů
26.60

Výroba ozařovacích, elektroléčebných a elektroterapeutických přístrojů

26.70

Výroba optických a fotografických přístrojů a zařízení
Výroba optických a fotografických přístrojů a zařízení

26.80

Výroba magnetických a optických médií
Výroba magnetických a optických médií

26.7

26.8

Výroba elektrických zařízení

27
27.1
27.11
27.12

Výroba elektrických motorů, generátorů, transformátorů a elektrických
rozvodných a kontrolních zařízení
Výroba elektrických motorů, generátorů a transformátorů
Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení

27.20

Výroba baterií a akumulátorů
Výroba baterií a akumulátorů

27.31
27.32
27.33

Výroba optických a elektrických kabelů, elektrických vodičů a
elektroinstalačních zařízení
Výroba optických kabelů
Výroba elektrických vodičů a kabelů j. n.
Výroba elektroinstalačních zařízení

27.40

Výroba elektrických osvětlovacích zařízení
Výroba elektrických osvětlovacích zařízení

27.51
27.52

Výroba spotřebičů převážně pro domácnost
Výroba elektrických spotřebičů převážně pro domácnost
Výroba neelektrických spotřebičů převážně pro domácnost

27.2

27.3

27.4

27.5

27.9

Výroba ostatních elektrických zařízení
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27.90

Výroba ostatních elektrických zařízení
Výroba strojů a zařízení j. n.

28
28.1
28.11

Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely
Výroba motorů a turbín, kromě motorů pro letadla, automobily a motocykly

28.12
28.13
28.14
28.15

Výroba hydraulických a pneumatických zařízení
Výroba ostatních čerpadel a kompresorů
Výroba ostatních potrubních armatur
Výroba ložisek, ozubených kol, převodů a hnacích prvků

28.21
28.22
28.23

Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely
Výroba pecí a hořáků pro topeniště
Výroba zdvihacích a manipulačních zařízení
Výroba kancelářských strojů a zařízení, kromě počítačů a periferních zařízení

28.24
28.25
28.29

Výroba ručních mechanizovaných nástrojů
Výroba průmyslových chladicích a klimatizačních zařízení
Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely j. n.

28.30

Výroba zemědělských a lesnických strojů
Výroba zemědělských a lesnických strojů

28.41
28.49

Výroba kovoobráběcích a ostatních obráběcích strojů
Výroba kovoobráběcích strojů
Výroba ostatních obráběcích strojů

28.91
28.92
28.93
28.94
28.95
28.96
28.99

Výroba ostatních strojů pro speciální účely
Výroba strojů pro metalurgii
Výroba strojů pro těžbu, dobývání a stavebnictví
Výroba strojů na výrobu potravin, nápojů a zpracování tabáku
Výroba strojů na výrobu textilu, oděvních výrobků a výrobků z usní
Výroba strojů a přístrojů na výrobu papíru a lepenky
Výroba strojů na výrobu plastů a pryže
Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n.

28.2

28.3

28.4

28.9

Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů

29
29.1
29.10

Výroba motorových vozidel a jejich motorů
Výroba motorových vozidel a jejich motorů

29.20

Výroba karoserií motorových vozidel; výroba přívěsů a návěsů
Výroba karoserií motorových vozidel; výroba přívěsů a návěsů

29.31
29.32

Výroba dílů a příslušenství pro motorová vozidla a jejich motory
Výroba elektrického a elektronického zařízení pro motorová vozidla
Výroba ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla

29.2

29.3

30

Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení - s výjimkou stavby lodí
30.1

Stavba člunů
30.12

30.2

Stavba rekreačních a sportovních člunů
Výroba železničních lokomotiv a vozového parku
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30.20
30.3

Výroba železničních lokomotiv a vozového parku
Výroba letadel a jejich motorů, kosmických lodí a souvisejících zařízení

30.30

Výroba letadel a jejich motorů, kosmických lodí a souvisejících zařízení

30.40

Výroba vojenských bojových vozidel
Výroba vojenských bojových vozidel

30.91
30.92
30.99

Výroba dopravních prostředků a zařízení j. n.
Výroba motocyklů
Výroba jízdních kol a vozíků pro invalidy
Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n.

30.4

30.9

Výroba nábytku

31
31.0
31.01
31.02
31.03
31.09

Výroba nábytku
Výroba kancelářského nábytku a zařízení obchodů
Výroba kuchyňského nábytku
Výroba matrací
Výroba ostatního nábytku
Ostatní zpracovatelský průmysl

32
32.1
32.11
32.12
32.13

Výroba klenotů, bižuterie a příbuzných výrobků
Ražení mincí
Výroba klenotů a příbuzných výrobků
Výroba bižuterie a příbuzných výrobků

32.20

Výroba hudebních nástrojů
Výroba hudebních nástrojů

32.30

Výroba sportovních potřeb
Výroba sportovních potřeb

32.40

Výroba her a hraček
Výroba her a hraček

32.50

Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb
Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb

32.91
32.99

Zpracovatelský průmysl j. n.
Výroba košťat a kartáčnických výrobků
Ostatní zpracovatelský průmysl j. n.

32.2

32.3

32.4

32.5

32.9

Opravy a instalace strojů a zařízení

33
33.1
33.11
33.12
33.13
33.14
33.16
33.17
33.19

Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení
Opravy kovodělných výrobků
Opravy strojů
Opravy elektronických a optických přístrojů a zařízení
Opravy elektrických zařízení
Opravy a údržba letadel a kosmických lodí
Opravy a údržba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n.
Opravy ostatních zařízení
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33.2
33.20

Instalace průmyslových strojů a zařízení
Instalace průmyslových strojů a zařízení

SEKCE D – VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA
A KLIMATIZOVANÉHO VZDUCHU - s výjimkou obchodu
35

Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu
35.1
35.11
35.12
35.13

Výroba, přenos a rozvod elektřiny
Výroba elektřiny
Přenos elektřiny
Rozvod elektřiny

35.21
35.22

Výroba plynu; rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí
Výroba plynu
Rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí

35.30

Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu
Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu

35.2

35.3

SEKCE E – ZÁSOBOVÁNÍ VODOU; ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S ODPADNÍMI VODAMI,
38

Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu
využití

38.11
38.12

Shromažďování a sběr odpadů
Shromažďování a sběr odpadů, kromě nebezpečných
Shromažďování a sběr nebezpečných odpadů

38.21
38.22

Odstraňování odpadů
Odstraňování odpadů, kromě nebezpečných
Odstraňování nebezpečných odpadů

38.31
38.32

Úprava odpadů k dalšímu využití
Demontáž vraků a vyřazených strojů a zařízení pro účely recyklace
Úprava odpadů k dalšímu využití, kromě demontáže vraků, strojů a zařízení

38.1

38.2

38.3

Sanace a jiné činnosti související s odpady

39
39.0
39.00

Sanace a jiné činnosti související s odpady
Sanace a jiné činnosti související s odpady

SEKCE F - STAVEBNICTVÍ
41

Výstavba budov
41.2
41.20

42

Výstavba bytových a nebytových budov
Výstavba bytových a nebytových budov
Inženýrské stavitelství

42.1

Výstavba silnic a železnic
42.11
42.12

Výstavba silnic a dálnic
Výstavba železnic a podzemních drah
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42.13

Výstavba mostů a tunelů

42.21
42.22

Výstavba inženýrských sítí
Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny a plyny
Výstavba inženýrských sítí pro elektřinu a telekomunikace

42.91
42.99

Výstavba ostatních staveb
Výstavba vodních děl
Výstavba ostatních staveb j. n.

42.2

42.9

Specializované stavební činnosti

43
43.1
43.11
43.12
43.13

Demolice a příprava staveniště
Demolice
Příprava staveniště
Průzkumné vrtné práce

43.21
43.22
43.29

Elektroinstalační, instalatérské a ostatní stavebně instalační práce
Elektrické instalace
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Ostatní stavební instalace

43.31
43.32
43.33
43.34
43.39

Kompletační a dokončovací práce
Omítkářské práce
Truhlářské práce
Obkládání stěn a pokládání podlahových krytin
Sklenářské, malířské a natěračské práce
Ostatní kompletační a dokončovací práce

43.91
43.99

Ostatní specializované stavební činnosti
Pokrývačské práce
Ostatní specializované stavební činnosti j. n.

45.20
45.40**

Opravy a údržba motorových vozidel (kromě motocyklů)
Opravy a údržba motocyklů, jejich dílů a příslušenství

43.2

43.3

43.9

45

45.2
45.4

51

Letecká doprava

SEKCE J - INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI
Vydavatelské činnosti

58
58.1
58.11
58.12

Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
Vydávání knih
Vydávání adresářů a jiných seznamů

58.29

Vydávání softwaru
Ostatní vydávání softwaru

58.2

61

Telekomunikační činnosti
61.1
61.10

Činnosti související s pevnou telekomunikační sítí
Činnosti související s pevnou telekomunikační sítí
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61.2
61.20

Činnosti související s bezdrátovou telekomunikační sítí
Činnosti související s bezdrátovou telekomunikační sítí

61.30

Činnosti související se satelitní telekomunikační sítí
Činnosti související se satelitní telekomunikační sítí

61.90

Ostatní telekomunikační činnosti
Ostatní telekomunikační činnosti

61.3

61.9

62

Činnosti v oblasti informačních technologií
62.0
62.01
62.02
62.03
62.09

63

Činnosti v oblasti informačních technologií
Programování
Poradenství v oblasti informačních technologií
Správa počítačového vybavení
Ostatní činnosti v oblasti informačních technologií
Informační činnosti

63.1
63.11
63.12

Činnosti související se zpracováním dat a hostingem; činnosti související s
webovými portály
Činnosti související se zpracováním dat a hostingem
Činnosti související s webovými portály

SEKCE M - PROFESNÍ, VĚDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI
71

Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy
71.1
71.11
71.12

Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Architektonické činnosti
Inženýrské činnosti a související technické poradenství

71.20

Technické zkoušky a analýzy
Technické zkoušky a analýzy

71.2

72

Výzkum a vývoj
72.1
72.11
72.19

Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Výzkum a vývoj v oblasti biotechnologie
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

74
74.9
74.90

Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

95
95.1
95.11
95.12

Opravy počítačů a komunikačních zařízení
Opravy počítačů a periferních zařízení
Opravy komunikačních zařízení
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*) S výjimkou výroby, zpracování a uvádění na trh výrobků uvedených v Příloze
I Smlouvy o ES či nepodporovaných sektorů a produktů (příloha č. 1 a č. 2
výzvy). Tyto projekty je nutné konzultovat (nejlépe ještě před podáním žádosti)
individuálně dle žadatelem dodaných celních kódů.
**) Vyjma obchodu s motocykly, jejich díly a příslušenstvím.
****) s výjimkou trub, trubek a dutých profilů z litiny
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