FICHE - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
Zpracovatelský průmysl
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Výroba potravinářských výrobků
Výroba nápojů
Výroba textilií
Výroba oděvů
Výroba usní a souvisejících výrobků
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku
Výroba papíru a výrobků z papíru
Tisk a rozmnožování nahraných nosičů
Výroba chemických látek a chemických přípravků (mimo výroby syntetických vláken)
Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků
Výroba pryžových a plastových výrobků
Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení (kromě výroby zbraní a střeliva)
Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení
Výroba elektrických zařízení
Výroba strojů a zařízení j. n.
Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů
Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (kromě stavby lodí)
Výroba nábytku
Ostatní zpracovatelský průmysl (hračky, klenoty, kartáče, sport. potřeby …)
Opravy a instalace strojů a zařízení

Stavebnictví mimo developerskou činnost
41
42
43

Výstavba budov
Inženýrské stavitelství
Specializované stavební činnosti (elektro, truhlářské, voda, plyn, topení, malířské, pokrývačské ..)

Maloobchod, opravy a údržby motorových vozidel kromě maloobchodu s pohonnými hmotami
Ubytování, stravování a pohostinství
vč. kempů a tábořišť

Profesní vědecké a technické činnosti
69
71
72
73
74
75

Právní a účetnické činnosti
Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy
Výzkum a vývoj
Reklama a průzkum trhu
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Veterinární činnosti

Administrativní a podpůrné činnosti
79
81
82,1
82,3
82,92

Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti
Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny
vč. úklidu
Administrativní a kancelářské činnosti
Pořádání konferencí a hospodářských výstav
Balicí činnost

Vzdělávání
85,59

Ostatní vzdělávání j. n.

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti
93

Sportovní, zábavní a rekreační činnosti
provozování sportovních zařízení, fitcenter
činnost sportovních klubů
lunaparky, zábavní parky

Ostatní činnosti
95

Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
opravy PC, komunikačních zařízení a elektrotechniky
opravy přístrojů, obuvi, nábytku, hodinek, klenotů

96

Poskytování ostatních osobních služeb
praní, čištění
kadeřnictví, kosmetika apod.
pohřební služby

