Příloha č. 1:

Vyloučené oblasti podpory v
v Olomouckém kraji - II. etapa“

rámci

projektu

„Inovační

vouchery

Vymezení ocelářského průmyslu a průmyslu výroby syntetických vláken
Definice ocelářského průmyslu dle Nařízení Komise č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008,
kterým se v souladu s články 87 a 88 smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory
za slučitelné se společným trhem
Článek 2, odst. 29:
„odvětvím oceli“ se rozumí všechny činnosti související s výrobou jednoho nebo několika
následujících produktů:
a) surové železo a feroslitiny:
* litina pro výrobu oceli, pro slévárenství a jiné surové litiny, kovy obsahující mangan
a karburovaný ferromangan, mimo ostatní feroslitiny;
b) surové výrobky a polotovary ze železa, běžné nebo ušlechtilé oceli:
* odlévaná ocel nebo ocel, jež není v ingotech, včetně ingotů určených na kování: bloky,
předvalky a bramy; kanystry a kotouče; plechy válcované za tepla, s výjimkou výroby
odlévané oceli pro odlitky z malých a středních sléváren;
c) výrobky ze železa s konečnou úpravou za tepla, výrobky z obvyklé oceli nebo
speciální 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 (pokovené 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;
d) 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;
e) trubky:
* všechny bezešvé ocelové trubky, svařované ocelové trubky s průměrem vyšším
než 406,4 mm;
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Definice výroby syntetických vláken dle Nařízení Komise č. 800/2008 ze dne 6. srpna
2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 smlouvy o ES prohlašují určité kategorie
podpory za slučitelné se společným trhem
Článek 2, odst. 30:
„odvětvím výroby syntetických vláken“ se rozumí:
a) extruze či texturace všech generických typů vláken a příze na bázi polyesteru, polyamidu,
akrylátu nebo polypropylenu, bez ohledu na jejich koncové využití, nebo
b) polymerizace (včetně polykondenzace), pokud je na úrovni používaného zařízení
integrována do extruze, nebo
c) jakýkoli vedlejší proces spojený se souběžnou instalací kapacity extruze či texturace
budoucím příjemcem nebo jinou společností ze skupiny, k níž náleží, a který je při specifické
průmyslové
činnosti, o
níž
je
řeč,
do
této
kapacity
na
úrovni
používaných zařízení běžně integrován.
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