Załącznik do Wytycznych nr 14

Działalność gospodarcza wsparta w ramach Działania 2.5 w związku z Załącznikiem I do Traktatu
Ustanawiającego WE
Proponowane wsparcie w
ramach działalności
wspieranych w ramach
Działania 2.5 ZPORR

Numer działalności
gospodarczej zgodny z
PKD

Rodzaj działalności
gospodarczej

Podklasa działalności gospodarczej
obejmuje:

01.11.A

Uprawa zbóŜ

uprawę zbóŜ, z wyjątkiem kukurydzy cukrowej

nie

01.11.B

Uprawa
ziemniaków, uprawę ziemniaków oraz korzeni i bulw z duŜą
korzeni i bulw o duŜej zawartością skrobi i inuliny, w tym cykorii
zawartości skrobi i inuliny
korzeniowej

nie

01.11.C

Uprawa roślin
przemysłowych i inne
uprawy rolne, gdzie indziej
nie sklasyfikowane

uprawę roślin przemysłowych: oleistych,
włóknistych, garbnikodajnych, buraków
cukrowych, chmielu, tytoniu, roślin stosowanych
przede wszystkim do wyrobu kosmetyków,
preparatów farmaceutycznych, środków
owadobójczych i grzybobójczych itp.,

nie

uprawę roślin pastewnych, w tym traw, oraz
uprawę pozostałych roślin, gdzie indziej nie
sklasyfikowaną

nie

produkcję nasion roślin przemysłowych i
pastewnych

nie

suszenie liści tytoniu,

nie

Numer działalności
gospodarczej zgodny z
PKD

01.12.A

01.12.B

Rodzaj działalności
gospodarczej

Uprawa warzyw

Podklasa działalności gospodarczej
obejmuje:

Proponowane wsparcie w
ramach działalności
wspieranych w ramach
Działania 2.5 ZPORR

roszenie roślin włóknistych

nie

uprawę warzyw: kapustnych, strączkowych,
dyniowatych, korzeniowych, cebulowych, sałaty,
pomidorów itp.,

nie

uprawę roślin przyprawowych: kopru,
majeranku, bylicy-estragonu, itp

nie

uprawę kukurydzy cukrowej

nie

uprawę cykorii sałatowej

nie

Uprawa grzybów, kwiatów i
ozdobnych roślin
ogrodniczych; szkółkarstwo
roślin sadowniczych i
ozdobnych
uprawę grzybów

nie

pozyskiwanie grzybów leśnych i łąkowych

nie

uprawę roślin kwiatowych i innych ozdobnych
roślin ogrodniczych

nie

uprawy szkółkarskie roślin sadowniczych i
ozdobnych
uprawę materiałów szkółkarskich (np.
podkładek, siewek, zrazów)
produkcję nasion kwiatów, owoców i warzyw

nie
nie
nie

Numer działalności
gospodarczej zgodny z
PKD

Rodzaj działalności
gospodarczej

01.13.Z

Produkcja owoców,
orzechów oraz uprawa
roślin wykorzystywanych do produkcję owoców: jabłek, gruszek, śliwek,
produkcji napojów i
wiśni, czereśni, moreli, brzoskwiń, porzeczek,
przypraw
agrestu, truskawek itp.

01.21.Z

01.22.Z

01.23.Z

Chów i hodowla bydła

Podklasa działalności gospodarczej
obejmuje:

Proponowane wsparcie w
ramach działalności
wspieranych w ramach
Działania 2.5 ZPORR

nie

produkcję winogron na wino i do
bezpośredniego spoŜycia

nie

produkcję orzechów jadalnych

nie

uprawę roślin przyprawowych: anyŜku, bazylii,
kolendry, kminku, gorczycy, goździków itp.,

nie

uprawę roślin słuŜących do produkcji napojów
(uprawy strefy międzyzwrotnikowej: kawy,
herbaty, kakao),
zbieranie jagód i orzechów leśnych
produkcję surowego mleka krowiego
produkcję Ŝywca wołowego
hodowlę bydła zarodowego

nie
nie
nie
nie
nie

Chów i hodowla owiec, kóz,
koni, osłów, mułów
chów i hodowlę koni, osłów, mułów
chów i hodowlę owiec i kóz
produkcję surowej wełny
produkcję surowego mleka koziego i owczego
Chów i hodowla trzody
chlewnej
chów i hodowlę loch i knurów,
produkcję tuczników przeznaczonych na rzeź

nie
nie
nie
nie
nie
nie

Numer działalności
gospodarczej zgodny z
PKD

Rodzaj działalności
gospodarczej

01.24.Z

Chów i hodowla drobiu

01.25.Z

Chów i hodowla zwierząt
pozostałych

01.30.Z

01.41.A

Podklasa działalności gospodarczej
obejmuje:
chów i hodowlę drobiu: kur, perliczek, indyków,
kaczek, gęsi, strusi
produkcję jaj ptasich
chów i hodowlę pszczół; produkcję miodu oraz
wosku pszczelego
chów i hodowlę jedwabników; produkcję
kokonów jedwabników
chów i hodowlę królików
chów i hodowlę gołębi
chów i hodowlę zwierząt domowych
chów i hodowlę Ŝab
chów i hodowlę zwierząt futerkowych; produkcję
skór zwierząt futerkowych

chów i hodowlę dŜdŜownic, mięczaków i innych
zwierząt, gdzie indziej nie sklasyfikowanych
uprawy rolne połączone z chowem zwierząt w
Uprawy rolne połączone z jednostkach prowadzących działalność
chowem
zwierząt mieszaną, w których stopień specjalizacji nie
(działalność mieszana)
przekracza 66% w jednej dziedzinie
Działalność usługowa
związana z uprawami
rolnymi - prowadzoną na
zlecenie działalność
usługową związaną z
uprawami rolnymi,
warzywnictwem i
ogrodnictwem
przygotowanie pól, ogrodów i sadów do uprawy
zagospodarowanie trwałych rolniczo naturalnych uŜytków zielonych - łąk i pastwisk
siew, sadzenie i prace pielęgnacyjne

Proponowane wsparcie w
ramach działalności
wspieranych w ramach
Działania 2.5 ZPORR

nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie

nie

nie
nie
nie

Numer działalności
gospodarczej zgodny z
PKD

Rodzaj działalności
gospodarczej

Podklasa działalności gospodarczej
obejmuje:
nawoŜenie i zraszanie oraz ochronę upraw
przed szkodnikami i chorobami, w tym równieŜ
usługi agrolotnicze
sprzęt zbóŜ i innych upraw; zbiór warzyw i
owoców
przycinanie gałęzi drzew i krzewów owocowych
przygotowanie zbiorów do sprzedaŜy przez:
oczyszczanie, obcinanie, sortowanie, suszenie,
wyłuskiwanie itp
uruchamianie i obsługę systemów irygacyjnych
dla celów rolniczych
wynajem maszyn i urządzeń rolniczych z
obsługą

01.41.B

01.42.Z

Działalność usługowa
związana z
zagospodarowaniem
terenów zieleni obejmująca
prowadzoną na zlecenie
działalność związaną z
utrzymaniem ogrodów,
parków, cmentarzy,
sadzenie, uprawę i utrzymanie roślin (prace
obiektów sportowych
pielęgnacyjne)
przycinanie Ŝywopłotów i gałęzi drzew
Działalność
usługowa
związana z chowem i krycie naturalne, sztuczne unasiennianie i
hodowlą zwierząt
ocenę wartości uŜytkowej i hodowlanej zwierząt
sterylizację i trzebienie zwierząt
czyszczenie i sortowanie jaj,
zdejmowanie skór zwierząt hodowlanych
(zwierząt futerkowych, ptaków, gadów)

Proponowane wsparcie w
ramach działalności
wspieranych w ramach
Działania 2.5 ZPORR

nie
nie
nie
nie
nie
nie

tak
tak
nie
nie
nie
nie

Numer działalności
gospodarczej zgodny z
PKD

01.50.Z

02.01.A

Rodzaj działalności
gospodarczej

Podklasa działalności gospodarczej
obejmuje:
prowadzenie schronisk dla zwierząt
(przechowywanie zwierząt nie związane z
opieką weterynaryjną),
usługi pasterskie i strzyŜenie owiec
usługi sanitarne w pomieszczeniach
inwentarskich

Gospodarka łowiecka,
hodowla i pozyskiwanie
łowiectwo zwierząt w celu pozyskania trofeów,
zwierząt łownych, łącznie z tusz, ich części oraz odłowu w celu
działalnością usługową
przesiedlania na inne tereny
rozprzestrzenianie i rozmnaŜanie zwierząt
łownych

Gospodarka leśna

02.01.B

Szkółkarstwo leśne

02.02.Z

Działalność usługowa
związana z leśnictwem

działalność usługową wspomagającą łowiectwo
urządzanie lasu
ochronę lasu,
zagospodarowanie lasu
utrzymanie i powiększanie zasobów i upraw
leśnych
pozyskiwanie drewna z wyjątkiem skupu
pozyskiwanie Ŝywicy, choinek, karpiny, kory,
igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego
organizowanie, prowadzenie szkółek leśnych i
produkcję materiału sadzeniowego
usługi związane z urządzaniem lasu (w tym
inwentaryzacje leśne, oceny i aktualizacje stanu
lasów)
usługi związane ze szkółkami leśnymi
usługi związane z hodowlą lasu (w tym
zakładanie upraw leśnych i pielęgnowanie
upraw, młodników i drzewostanów),

Proponowane wsparcie w
ramach działalności
wspieranych w ramach
Działania 2.5 ZPORR

tak
nie
nie

nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie

Numer działalności
gospodarczej zgodny z
PKD

05.01.A
05.01.B

05.01.C

Rodzaj działalności
gospodarczej

Rybołówstwo w wodach
przybrzeŜnych i
śródlądowych
Rybołówstwo w wodach
morskich

Połowy pozostałych
organizmów

Podklasa działalności gospodarczej
obejmuje:
usługi związane z ochroną lasu (w tym
przeciwpoŜarową i przed szkodnikami),
usługi związane z pozyskiwaniem drewna,
zrywką i podwozem
pozostałą działalność usługową związaną z
leśnictwem

nie
nie
nie

połowy ryb w wodach przybrzeŜnych i
śródlądowych

nie

połowy ryb na oceanach i morzach
wielorybnictwo

nie
nie

połowy ryb na oceanach i wodach morskich
połączone z przetwórstwem i konserwowaniem
(działalność statków rybackich prowadzących
jednocześnie przetwórstwo)
połowy mięczaków, skorupiaków i innych
organizmów wodnych
pozyskiwanie (poławianie, wydobywanie)
organizmów wodnych i produktów tych
organizmów: pereł, korali, gąbek, muszli,
wodorostów
połowy innych organizmów morskich niŜ ryby
połączone z przetwórstwem i konserwowaniem
(działalność statków rybackich prowadzących
jednocześnie przetwórstwo)

05.02.A

Proponowane wsparcie w
ramach działalności
wspieranych w ramach
Działania 2.5 ZPORR

Działalność gospodarstw
rybackich i wylęgarni ryb, z
wyjątkiem działalności
usługowej
chów i hodowlę ryb morskich

nie
nie

nie

nie

nie

Numer działalności
gospodarczej zgodny z
PKD

Rodzaj działalności
gospodarczej

Podklasa działalności gospodarczej
obejmuje:
chów i hodowlę ryb słodkowodnych w stawach i
ośrodkach zarybieniowych, w tym zwłaszcza
produkcję materiału zarybieniowego
chów i hodowlę mięczaków, skorupiaków i
innych bezkręgowców morskich i
słodkowodnych
chów i hodowlę jadalnych wodorostów morskich
chów i hodowlę ryb ozdobnych

05.02.B

15.11.Z

Działalność
usługowa
związana z rybołówstwem i
rybactwem
obejmująca
prowadzoną na zlecenie
usługową
działalność
związaną z rybołówstwem i
rybactwem
ustalanie miejsc skupiania się ryb
zarybianie stawów i innych akwenów
ustawianie biernych narzędzi połowu ryb
(odjazdek, węgorni),
przygotowanie złowionych ryb i innych
organizmów wodnych do sprzedaŜy przez
rybaka (jednostkę prowadzącą połowy)
Produkcja mięsa, z
wyjątkiem drobiowego i
króliczego
ubój zwierząt rzeźnych
produkcję świeŜego, chłodzonego lub
mroŜonego mięsa w tuszach i półtuszach
produkcję świeŜego, chłodzonego lub
mroŜonego mięsa w kawałkach
produkcję skór surowych i skór pochodzących z
rzeźni

Proponowane wsparcie w
ramach działalności
wspieranych w ramach
Działania 2.5 ZPORR

nie
nie
nie
nie

nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie

Numer działalności
gospodarczej zgodny z
PKD

15.12.Z

15.13.A

Rodzaj działalności
gospodarczej

Produkcja mięsa
drobiowego i króliczego

Podklasa działalności gospodarczej
obejmuje:
wytapianie jadalnych tłuszczów pochodzenia
zwierzęcego
przetwarzanie odpadów zwierzęcych z uboju
produkcję wełny surowej poubojowej
ubój drobiu i królików
produkcję świeŜego lub mroŜonego mięsa
drobiowego i króliczego
produkcję pierza i puchu

Produkcja konserw,
przetworów z mięsa, z
produkcję mięsa suszonego, solonego i
podrobów mięsnych i z krwi wędzonego
produkcję wyrobów z mięsa, mięsa drobiowego,
króliczego i z podrobów: konserw, kiełbas,
salami, kaszanek, mortadeli, pasztetów,
klopsików, mięsa w galarecie, gotowanej szynki,
ekstraktów i sosów mięsnych
produkcję gotowych dań mięsnych i
podrobowych

15.13.B

15.20.Z

Działalność usługowa
związana z wytwarzaniem
wyrobów mięsnych

Przetwarzanie i
konserwowanie ryb i
produktów rybołówstwa

Proponowane wsparcie w
ramach działalności
wspieranych w ramach
Działania 2.5 ZPORR

nie
nie
nie
nie
nie
tak

nie

nie
nie
nie

przygotowanie i konserwowanie ryb,
skorupiaków i mięczaków: mroŜenie,
zamraŜanie w niskich temperaturach, suszenie,
wędzenie, solenie, przetrzymywanie w solance,
puszkowanie itp.
produkcję wyrobów z ryb, skorupiaków i
mięczaków: ryb gotowanych, filetów rybnych,
ikry, kawioru, substytutów kawioru itp

nie
nie

Numer działalności
gospodarczej zgodny z
PKD

Rodzaj działalności
gospodarczej

Podklasa działalności gospodarczej
obejmuje:
produkcję gotowych dań rybnych
działalność statków na których dokonuje się
wyłącznie przetwarzanie i konserwowanie ryb
produkcję mączki rybnej
produkcję wstępnie przyrządzonych mroŜonych
ziemniaków
produkcję suszonego purre ziemniaczanego
produkcję zakąsek ziemniaczanych
produkcję chrupek ziemniaczanych (chipsów
produkcję mąki i mączki ziemniaczanej
przemysłowe obieranie ziemniaków

15.31.Z

Przetwórstwo ziemniaków

15.32.Z

Produkcja soków z owoców
i warzyw
produkcję koncentratów i nektarów

15.33.A

15.33.B

15.41.Z

Przetwórstwo owoców i
warzyw, gdzie indziej nie
konserwowanie owoców, orzechów i warzyw:
sklasyfikowane, z wyjątkiem zamraŜanie, suszenie, zalewanie olejem lub
działalności usługowej
octem, puszkowanie itp.,
wytwarzanie owocowych lub warzywnych
produktów spoŜywczych
produkcję dŜemów, marmolady i galaretek
Działalność usługowa
związana z przetwórstwem i
konserwowaniem warzyw i
owoców

Produkcja
oczyszczonych
tłuszczów

produkcję nie oczyszczonych olejów roślinnych:
oliwy z oliwek, oleju sojowego, oleju
nie palmowego, oleju słonecznikowego, oleju
olejów i bawełnianego, rzepakowego, oleju
musztardowego, oleju z siemienia lnianego itp.,

Proponowane wsparcie w
ramach działalności
wspieranych w ramach
Działania 2.5 ZPORR

nie
nie
nie
nie
tak
tak
tak
nie
nie
nie

tak
tak
tak

tak

nie

Numer działalności
gospodarczej zgodny z
PKD

Rodzaj działalności
gospodarczej

15.42.Z

Produkcja rafinowanych
olejów i tłuszczów

15.43.Z

Produkcja margaryny i
podobnych tłuszczów
jadalnych

15.51.Z

Podklasa działalności gospodarczej
obejmuje:
produkcję nieodtłuszczonej mąki i mączki z
nasion roślin oleistych, orzechów lub ziarna
oleistego
produkcję niejadalnych nie czyszczonych olejów
i tłuszczów zwierzęcych
produkcję olejów z ryb i ssaków morskich
wytwarzania śrut i makuchów nasion roślin
oleistych
produkcję uboczną: puchu bawełnianego
(lintersu), śruty i makuchów nasion oleistych
oraz innych substancji resztkowych
powstających w niewielkich ilościach przy
produkcji oleju
produkcję rafinowanych olejów roślinnych: oliwy
z oliwek, oleju sojowego itp.,
przetwarzanie olejów roślinnych: parowanie,
gotowanie, utlenianie, polimeryzację,
odwadnianie, utwardzanie itp

produkcję margaryny
produkcję past do smarowania będących
mieszaniną róŜnych tłuszczów jadalnych
produkcję mieszanek tłuszczowych dla celów
spoŜywczych
produkcję spoŜywczego płynnego mleka:
pasteryzowanego, sterylizowanego lub
Przetwórstwo mleka i wyrób poddanego działaniu bardzo wysokich
serów
temperatur (tzw. UHT)
produkcję śmietany i śmietanki ze świeŜego
mleka: pasteryzowanej, sterylizowanej

Proponowane wsparcie w
ramach działalności
wspieranych w ramach
Działania 2.5 ZPORR

nie
nie
nie
nie

tak
nie
tak
nie
nie
nie

nie
nie

Numer działalności
gospodarczej zgodny z
PKD

Rodzaj działalności
gospodarczej

Podklasa działalności gospodarczej
obejmuje:
produkcję mleka w proszku lub zagęszczonego,
słodzonego lub niesłodzonego
produkcję masła
produkcję jogurtu i kefiru
produkcję serów i twarogów
wytwarzania laktozy
produkcję serwatki
produkcję kazeiny i laktozy

15.52.Z

Produkcja lodów

15.61.Z

Wytwarzanie produktów
przemiału zbóŜ

15.62.Z

Wytwarzanie skrobi i
produktów skrobiowych

produkcję lodów śmietankowych i innych lodów
jadalnych, takich jak np. lody z owocami
przemiał zbóŜ: produkcję mąki, kasz, mączki i
śruty pszennej, przemiał Ŝyta, owsa, kukurydzy i
innych zbóŜ
przemiał ryŜu: produkcję ryŜu mielonego,
polerowanego, lukrowanego, parowanego lub
preparowanego; produkcję mąki ryŜowej
produkcji mąki i mączki z suszonych warzyw
strączkowych
przemiał surowców warzywnych: produkcję
mąki i mączki z suszonych nasion roślin
strączkowych, korzeni lub bulw oraz z orzechów
jadalnych,
wytwarzanie zboŜowej Ŝywności śniadaniowej
wytwarzanie preparowanej mąki
wieloskładnikowej do wypieku chleba, ciast,
herbatników i naleśników
wytwarzanie skrobi z ryŜu, ziemniaków,
kukurydzy itp.
mielenie kukurydzy metodą mokrą

Proponowane wsparcie w
ramach działalności
wspieranych w ramach
Działania 2.5 ZPORR

nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
tak
nie
nie
nie

nie
tak
nie
nie
nie

Numer działalności
gospodarczej zgodny z
PKD

15.71.Z

15.72.Z
15.81.A
15.81.B
15.82.Z

15.83.Z

15.84.Z

Rodzaj działalności
gospodarczej

Podklasa działalności gospodarczej
obejmuje:
wytwarzanie glukozy, syropu glukozowego,
maltozy itp.
wytwarzanie glutenu
wytwarzanie tapioki
wytwarzanie oleju kukurydzianego
produkcję gotowych pasz dla zwierząt
Produkcja pasz dla zwierząt gospodarskich z uwzględnieniem dodatków
gospodarskich
paszowych pochodzenia zwierzęcego
przygotowanie jednoskładnikowych (nie
mieszanych) pasz dla zwierząt gospodarskich
Produkcja pasz dla zwierząt produkcję pasz i innego poŜywienia dla zwierząt
domowych
domowych (psów, kotów, rybek itd.)
Produkcja pieczywa
produkcję chleba i bułek
Produkcja wyrobów
produkcję świeŜych ciast, ciastek, ciastek
ciastkarskich świeŜych
owocowych itp.
Produkcja pieczywa
produkcję herbatników i sucharów oraz
cukierniczego trwałego
"suchych" produktów piekarniczych
produkcję ciast i ciastek o przedłuŜonej
trwałości
produkcji pieczywa trwałego
produkcję pozostałych słodkich lub słonych
trwałych wyrobów piekarniczych
produkcję i rafinację cukru (sacharozy) oraz
substytutów cukru z syropu trzciny cukrowej,
Produkcja cukru
buraków, klonu i palmy
produkcji sacharozy

Proponowane wsparcie w
ramach działalności
wspieranych w ramach
Działania 2.5 ZPORR

nie
nie
tak
tak
nie
nie
nie
tak
tak
tak
tak
tak
tak
nie
nie

Produkcja kakao, czekolady produkcję kakao, masła kakaowego, tłuszczu i
i wyrobów cukierniczych
oleju kakaowego

tak

produkcję czekolady i wyrobów czekoladowych
produkcję wyrobów cukierniczych

tak
tak

Numer działalności
gospodarczej zgodny z
PKD

Rodzaj działalności
gospodarczej

15.85.Z

Produkcja makaronów,
klusek i podobnych
produktów mącznych

15.86.Z

Przetwórstwo herbaty i
kawy

15.87.Z

Produkcja przypraw

15.88.Z

Produkcja odŜywek
Ŝywności dietetycznej

Podklasa działalności gospodarczej
obejmuje:
produkcję gumy do Ŝucia
konserwację w cukrze owoców, skórek
owocowych i innych części roślin
produkcję makaronów i klusek: gotowanych lub
surowych, nadziewanych lub nienadziewanych
produkcję kuskusu

Proponowane wsparcie w
ramach działalności
wspieranych w ramach
Działania 2.5 ZPORR

tak
tak
tak
tak

dekofeinizację i praŜenie kawy
produkcję wyrobów kawowych:kawy mielonej,
kawy rozpuszczalnej,ekstraktów i koncentratów
kawy
produkcję substytutów kawy

nie

produkcję mieszanek róŜnych gatunków herbaty
paczkowanie herbaty łącznie z paczkowaniem w
jednorazowe torebki
produkcję herbat ziołowych (mięty, werbeny
pospolitej, rumianku itp.).

nie

produkcję przypraw korzennych, sosów i
podobnych dodatków do potraw: majonezu,
mąki i mączki musztardowej, gotowej musztardy
produkcję octu

nie
nie

nie
tak
tak (bez przypraw
korzennych)

nie

oraz
odŜywek dla noworodków
odŜywek mlecznych i innych dla niemowląt
Ŝywności dla dzieci
Ŝywności niskokalorycznej i o zmniejszonej
kaloryczności dla utrzymania właściwego
cięŜaru ciała

nie
nie
nie
tak

Numer działalności
gospodarczej zgodny z
PKD

15.89.Z

15.91.Z
15.92.Z

15.93.Z

Rodzaj działalności
gospodarczej

Podklasa działalności gospodarczej
obejmuje:
Ŝywności dietetycznej stosowanej przez lekarzy
przy leczeniu
Ŝywności o niskiej zawartości sodu (lub bez
sodu), zawierającej sole mineralne
Ŝywności bezglutenowej
Ŝywności dla diabetyków
odŜywczych wyrobów spoŜywczych zalecanych
przy nadmiernym wysiłku fizycznym, w
szczególności dla sportowców

Produkcja pozostałych
artykułów spoŜywczych,
gdzie indziej nie
sklasyfikowana

Proponowane wsparcie w
ramach działalności
wspieranych w ramach
Działania 2.5 ZPORR

tak
tak
tak
tak
tak

produkcję zup i bulionów (rosołów),
produkcji zup rybnych
produkcję droŜdŜy
produkcję jaj w proszku, Ŝółtek świeŜych lub
zakonserwowanych, białek jaj
produkcję ekstraktów roślinnych, substancji
pektynowych, środków zagęszczających i
Ŝelujących
Produkcja
napojów produkcję destylowanych napojów alkoholowych
alkoholowych
równieŜ z wina: wódek, whisky, brandy, ginu,
destylowanych
likierów itp
Produkcja alkoholu
produkcję alkoholu etylowego nieskaŜonego o
etylowego
mocy 80% objętości lub wyŜszej
produkcję alkoholu etylowego skaŜonego
produkcję
win
gronowych:stołowych
(deserowych), markowych produkowanych w
Produkcja win gronowych
określonych regionach
musujących,

tak
tak
nie

ze skondensowanego moszczu winogronowego

nie

nie
nie
tak
nie
nie
nie
nie

Numer działalności
gospodarczej zgodny z
PKD

15.94.Z

15.95.Z
15.96.Z
15.97.Z

15.98.Z

Rodzaj działalności
Podklasa działalności gospodarczej
gospodarczej
obejmuje:
Produkcja jabłecznika i win
owocowych obejmująca
takŜe produkcję miodu
pitnego
Produkcja
napojów
fermentowanych
nie
destylowanych pozostałych,
gdzie
indziej
nie
sklasyfikowana obejmująca
produkcję
wermutów
i
innych
win
aromatyzowanych
ze
świeŜych winogron
Produkcja piwa
Produkcja słodów
Produkcja wód mineralnych produkcję (butelkowanie) wód zdrojowych i wód
i napojów bezalkoholowych mineralnych
produkcję napojów bezalkoholowych,
aromatyzowanych, wód słodzonych lub nie
słodzonych: lemoniady, oranŜady, coli, napojów
owocowych, toników itp

16.00.Z

Produkcja wyrobów
tytoniowych

17.11.Z

Produkcja przędzy
bawełnianej

produkcję wyrobów tytoniowych: papierosów,
cygar, tytoniu fajkowego, tytoniu do Ŝucia, tabaki
produkcję tytoniu przemysłowego i
regenerowanego
przygotowanie włókien: zgrzeblenie i czesanie
włókien bawełnianych

Proponowane wsparcie w
ramach działalności
wspieranych w ramach
Działania 2.5 ZPORR

nie

nie
tak
nie
tak

tak
tak
nie
tak

Numer działalności
gospodarczej zgodny z
PKD

Rodzaj działalności
gospodarczej

17.14.Z

Produkcja przędzy lnianej

18.30.Z

Podklasa działalności gospodarczej
obejmuje:
produkcję przędzy bawełnianej, zarówno w
całości z bawełny, jak i z udziałem włókien
sztucznych lub syntetycznych, dla celów
dziewiarskich, tkackich itp
trzepanie lnu,

20.10.A

tak
nie

wytwarzanie przędzy lnianej jak i przędzy z
udziałem włókien sztucznych lub syntetycznych,
dla celów dziewiarskich, tkackich

nie

wyprawianie i barwienie skór futerkowych oraz
Wyprawianie i barwienie
skór porośniętych włosiem: skrobanie,
skór futerkowych; produkcja zmiękczanie tłuszczem, garbowanie, wybielanie,
wyrobów futrzarskich
strzyŜenie i usuwanie włosia oraz barwienie

nie

produkcję wyrobów ze skór futerkowych:odzieŜy
i artykułów ubraniowych, dekoracyjnych skór
futerkowych do zawieszania na ścianie, mat
futrzanych, pasów itp., produkcję róŜnych
artykułów ze skór futerkowych: dywanów,
(futrzaków), niewypchanych pufów itp.
produkcję sztucznych futer i wyrobów z nich
wytwarzanych
19.10.Z

Proponowane wsparcie w
ramach działalności
wspieranych w ramach
Działania 2.5 ZPORR

Produkcja skór
wyprawionych

Produkcja
tartacznych

produkcję wyprawionych skór
produkcję skóry zamszowej, pergaminu, skóry
lakierowanej i metalizowanej, laminowanej
produkcję skóry wyprawianej sklejanej lub
zszywanej z kawałków
wyrobów piłowanie, heblowanie i obróbkę mechaniczną
drewna
produkcję drewnianych podkładów kolejowych

tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak

Numer działalności
gospodarczej zgodny z
PKD

20.10.B

20.20.Z

20.52.Z

24.42.Z

Rodzaj działalności
gospodarczej

Działalność usługowa w
zakresie impregnowania
drewna

Produkcja arkuszy
fornirowych; produkcja płyt i
sklejek
Produkcja wyrobów z korka,
słomy i z materiałów
uŜywanych do wyplatania

Produkcja leków i
preparatów
farmaceutycznych

Podklasa działalności gospodarczej
obejmuje:
produkcję drewnianych materiałów
podłogowych, nie połączonych
produkcję wełny drzewnej, mączki drzewnej,
wiórów
suszenie drewna

Proponowane wsparcie w
ramach działalności
wspieranych w ramach
Działania 2.5 ZPORR

tak
tak
tak

impregnację i obróbkę chemiczną drewna
konstrukcyjnego i stolarskiego z uŜyciem
środków konserwujących lub innych substancji

tak

produkcję arkuszy fornirowych, sklejki, płyt
laminowanych, płyt wiórowych, płyt pilśniowych
oraz innych rodzajów płyt i arkuszy z drewna lub
z materiałów drewnopodobnych

tak

przetwarzanie korka naturalnego
produkcja wyrobów z korka naturalnego lub
aglomerowanego
produkcja plecionek i produktów wyplatanych
jak:maty, wycieraczki, ekrany
produkcja koszy i innych wyrobów wikliniarskich
produkcję medykamentów:produkcję róŜnych
frakcji krwi, w tym frakcji zawierających
przeciwciała, szczepionek, leków łącznie z
preparatami homeopatycznymi
produkcję chemicznych środków
antykoncepcyjnych opartych na hormonach i
środkach plemnikobójczych
produkcję wypełniaczy dentystycznych i
cementu do celów chirurgicznych

nie
nie
tak
tak

tak
tak
tak

Numer działalności
gospodarczej zgodny z
PKD

24.63.Z

51.11.Z

51.16.Z

51.17.Z

Rodzaj działalności
gospodarczej

Produkcja olejków
eterycznych

Działalność agentów
zajmujących się sprzedaŜą
płodów rolnych, Ŝywych
zwierząt, surowców dla
przemysłu włókienniczego i
półproduktów
Działalność agentów
zajmujących się sprzedaŜą
wyrobów włókienniczych,
odzieŜy, obuwia i artykułów
skórzanych a takŜe
działalność agentów
zajmujących się sprzedaŜą
futer
Działalność agentów
zajmujących się sprzedaŜą
Ŝywności, napojów i
wyrobów tytoniowych

Podklasa działalności gospodarczej
obejmuje:
produkcję medycznie impregnowanej waty,
gazy, bandaŜy, opatrunków, nici chirurgicznych
itp.
produkcji mieszanek ziołowych będących
preparatami farmaceutycznymi
produkcję ekstraktów naturalnych środków
aromatycznych
produkcję olejków Ŝywicznych
produkcję aromatycznych wód destylowanych
produkcję kompozycji zapachowych do
produkcji perfum lub Ŝywności
produkcję mieszanek substancji zapachowych
do produkcji Ŝywności i napojów

Proponowane wsparcie w
ramach działalności
wspieranych w ramach
Działania 2.5 ZPORR

tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak

tak

tak
tak
pod warunkiem Ŝe nie jest
to 1 wprowadzenie do
obrotu przez producenta

Numer działalności
gospodarczej zgodny z
PKD

51.21.Z

Rodzaj działalności
gospodarczej

SprzedaŜ hurtowa zboŜa,
nasion i pasz dla zwierząt

Podklasa działalności gospodarczej
obejmuje:

sprzedaŜ hurtową ziemniaków - sadzeniaków

sprzedaŜ hurtową cebulek tulipanów

sprzedaŜ hurtową pasz dla zwierząt
hodowlanych

51.22.Z

SprzedaŜ hurtowa kwiatów i
roślin

51.23.Z

SprzedaŜ hurtowa Ŝywych
zwierząt

51.24.Z

SprzedaŜ hurtowa skór

51.25.Z

SprzedaŜ
hurtowa
nie
przetworzonego tytoniu

Proponowane wsparcie w
ramach działalności
wspieranych w ramach
Działania 2.5 ZPORR

tak
pod warunkiem Ŝe nie jest
to 1 wprowadzenie do
obrotu przez producenta
tak
pod warunkiem Ŝe nie jest
to 1 wprowadzenie do
obrotu przez producenta
tak
pod warunkiem Ŝe nie jest
to 1 wprowadzenie do
obrotu przez producenta
tak
pod warunkiem Ŝe nie jest
to 1 wprowadzenie do
obrotu przez producenta
tak
pod warunkiem Ŝe nie jest
to 1 wprowadzenie do
obrotu przez producenta
tak
pod warunkiem Ŝe nie jest
to 1 wprowadzenie do
obrotu przez producenta
tak
pod warunkiem Ŝe nie jest
to 1 wprowadzenie do
obrotu przez producenta

Numer działalności
gospodarczej zgodny z
PKD

51.31.Z

51.32.Z

51.33.Z

51.34.A

Rodzaj działalności
gospodarczej

Podklasa działalności gospodarczej
obejmuje:

Proponowane wsparcie w
ramach działalności
wspieranych w ramach
Działania 2.5 ZPORR

zmiana do weryfikacji;
pod warunkiem Ŝe nie jest
to 1 wprowadzenie do
SprzedaŜ hurtowa owoców i sprzedaŜ hurtową nie przetworzonych owoców i
warzyw
warzyw, w tym ziemniaków
obrotu przez producenta
tak
pod warunkiem Ŝe nie jest
sprzedaŜ hurtową mięsa, mięsa drobiowego,
to 1 wprowadzenie do
SprzedaŜ hurtowa mięsa i dziczyzny, mięsa przetworzonego i wyrobów
wyrobów mięsnych
mięsnych
obrotu przez producenta
tak
pod warunkiem Ŝe nie jest
to 1 wprowadzenie do
paczkowania mięsa drobiowego i króliczego w
handlu hurtowym
obrotu przez producenta
tak
pod warunkiem Ŝe nie jest
SprzedaŜ hurtowa wyrobów
to 1 wprowadzenie do
mleczarskich, jaj, olejów i
tłuszczów jadalnych
sprzedaŜ hurtową wyrobów mleczarskich
obrotu przez producenta
tak
pod warunkiem Ŝe nie jest
to 1 wprowadzenie do
sprzedaŜ hurtową jaj i wyrobów z jaj,
obrotu przez producenta
tak
pod warunkiem Ŝe nie jest
to 1 wprowadzenie do
sprzedaŜ hurtową olejów i tłuszczów jadalnych
roślinnych i zwierzęcych
obrotu przez producenta
tak
pod warunkiem Ŝe nie jest
to 1 wprowadzenie do
SprzedaŜ hurtowa napojów zakup win luzem i ich butelkowanie, bez
alkoholowych
przetwarzania
obrotu przez producenta

Numer działalności
gospodarczej zgodny z
PKD

51.34.B

51.35.Z

51.36.Z

51.37.Z
51.38.A
51.38.B

51.39.Z
51.53.A

Rodzaj działalności
gospodarczej

Podklasa działalności gospodarczej
obejmuje:

butelkowania i paczkowania win bez ich
przetwarzania
sprzedaŜ hurtową soków owocowych i
SprzedaŜ hurtowa napojów warzywnych, wód mineralnych i
bezalkoholowych
bezalkoholowych napojów chłodzących

SprzedaŜ hurtowa wyrobów
tytoniowych
SprzedaŜ hurtowa cukru,
czekolady i wyrobów
cukierniczych

SprzedaŜ hurtowa herbaty,
kawy, kakao i przypraw
SprzedaŜ hurtowa ryb,
skorupiaków i mięczaków
SprzedaŜ hurtowa
pozostałej Ŝywności
sprzedaŜ hurtową wyrobów ziemniaczanych
sprzedaŜ hurtową pokarmu dla zwierząt
domowych niehodowlanych (psów, kotów,
kanarków itp.)
Nie
wyspecjalizowana
sprzedaŜ hurtowa Ŝywności,
napojów
i
wyrobów
tytoniowych
sprzedaŜ hurtową drewna nieobrobionego i
SprzedaŜ hurtowa drewna wstępnie obrobionego

Proponowane wsparcie w
ramach działalności
wspieranych w ramach
Działania 2.5 ZPORR

tak
pod warunkiem Ŝe nie jest
to 1 wprowadzenie do
obrotu przez producenta
tak
tak
pod warunkiem Ŝe nie jest
to 1 wprowadzenie do
obrotu przez producenta
tak
tak
pod warunkiem Ŝe nie jest
to 1 wprowadzenie do
obrotu przez producenta
nie
tak
tak

tak
tak

Numer działalności
gospodarczej zgodny z
PKD

Rodzaj działalności
gospodarczej

52.12.Z

SprzedaŜ detaliczna w nie
wyspecjalizowanych
sklepach z przewagą
Ŝywności, napojów i
wyrobów tytoniowych
Pozostała sprzedaŜ
detaliczna w nie
wyspecjalizowanych
sklepach

52.21.Z

SprzedaŜ
detaliczna
owoców i warzyw

52.11.Z

52.22.Z
52.23.Z

Podklasa działalności gospodarczej
obejmuje:
naprawy i instalowanie wyrobów uŜytku
osobistego i artykułów gospodarstwa
domowego, niezaleŜnie od tego, czy jest to
połączone ze sprzedaŜą detaliczną
sprzedaŜ detaliczną prowadzoną przez agentów
komisowych
sprzedaŜ detaliczną prowadzoną przez domy
towarowe i sklepy róŜnego rodzaju towarów,
wśród których przewaŜa Ŝywność, napoje i
wyroby tytoniowe. Oprócz sprzedaŜy tych
produktów jako głównej działalności handlowej
prowadzi się takŜe sprzedaŜ innych towarów,
np.: odzieŜy, mebli, kosmetyków, wyposaŜenia
itp.
sprzedaŜ detaliczną, prowadzoną przez domy
towarowe i sklepy, róŜnego rodzaju towarów,
wśród których Ŝywność, napoje i wyroby
tytoniowe nie zajmują dominującej pozycji

SprzedaŜ detaliczna mięsa i sprzedaŜ detaliczną mięsa, wyrobów mięsnych
wyrobów mięsnych
(w tym drobiu i dziczyzny)
SprzedaŜ detaliczna ryb,
skorupiaków i mięczaków

Proponowane wsparcie w
ramach działalności
wspieranych w ramach
Działania 2.5 ZPORR

tak
tak

tak

tak
tak
pod warunkiem Ŝe nie jest
to 1 wprowadzenie do
obrotu przez producenta
tak
pod warunkiem Ŝe nie jest
to 1 wprowadzenie do
obrotu przez producenta
nie

Numer działalności
gospodarczej zgodny z
PKD

52.24.Z

Rodzaj działalności
Podklasa działalności gospodarczej
gospodarczej
obejmuje:
SprzedaŜ detaliczna chleba,
ciast, wyrobów
piekarniczych i
cukierniczych

52.25.Z

SprzedaŜ detaliczna
napojów alkoholowych i
bezalkoholowych

52.26.Z

52.27.A

52.27.B

SprzedaŜ detaliczna
wyrobów tytoniowych
SprzedaŜ detaliczna
wyrobów mlecznych i jaj w
wyspecjalizowanych
sklepach
Pozostała sprzedaŜ
detaliczna Ŝywności,
napojów i wyrobów
tytoniowych w
wyspecjalizowanych
sklepach, gdzie indziej nie
sklasyfikowana

sprzedaŜ detaliczną olejów i tłuszczów
jadalnych

sprzedaŜ detaliczną konserwowanych lub
suszonych owoców, warzyw i orzechów
sprzedaŜ detaliczną kawy, herbaty, soli, cukru,
kakao, przypraw, makaronów, produktów
mącznych, ryŜu itp

Proponowane wsparcie w
ramach działalności
wspieranych w ramach
Działania 2.5 ZPORR

tak
tak
pod warunkiem Ŝe nie jest
to 1 wprowadzenie do
obrotu przez producenta
tak
pod warunkiem Ŝe nie jest
to 1 wprowadzenie do
obrotu przez producenta
tak
pod warunkiem Ŝe nie jest
to 1 wprowadzenie do
obrotu przez producenta

tak
pod warunkiem Ŝe nie jest
to 1 wprowadzenie do
obrotu przez producenta
tak
pod warunkiem Ŝe nie jest
to 1 wprowadzenie do
obrotu przez producenta
tak
pod warunkiem Ŝe nie jest
to 1 wprowadzenie do
obrotu przez producenta

Numer działalności
gospodarczej zgodny z
PKD

Rodzaj działalności
gospodarczej

55.30.A

Restauracje

55.30.B

Pozostałe placówki
gastronomiczne

55.40.Z

Bary

55.51.Z

55.52.Z

Podklasa działalności gospodarczej
obejmuje:
sprzedaŜ posiłków przygotowanych do spoŜycia
na miejscu, sprzedaŜ napojów do konsumpcji
wraz z posiłkami, z zapewnieniem lub nie
działalności rozrywkowej w: restauracjach,
kolejowych wagonach restauracyjnych oraz w
innych środkach transportu
sprzedaŜ posiłków i napojów w:barach
szybkiejobsługi, barach mlecznych, punktach
sprzedaŜy frytek, ryb itp., lodziarniach itp.
działalności lokali śniadaniowych
sprzedaŜ napojów przewaŜnie zawierających
alkohol, do konsumpcji na miejscu (z
zapewnieniem
lub
bez
działalności
rozrywkowej), w barach, klubach nocnych,
piwiarniach, itp.

sprzedaŜ posiłków i napojów, z reguły po
zaniŜonych cenach, grupom ściśle określonych
ludzi, najczęściej związanych zawodowo z
miejscem
wydawania
posiłków:działalność
stołówek dla sportowców, pracowników fabryk,
biur,działalność
stołówek
i
kuchni
szkolnych,działalność stołówek uniwersyteckich,
działalność kantyn i klubów dla wojska
Stołówki
przygotowywanie i dostarczanie Ŝywności i
Przygotowywanie
i napojów dla odbiorców zewnętrznych, np.
dostarczanie Ŝywności dla dla:linii lotniczych, jadłodajni obwoźnych,
odbiorców
zewnętrznych szpitali, uroczystości weselnych i innych
(katering)
uroczystości okolicznościowych.

Proponowane wsparcie w
ramach działalności
wspieranych w ramach
Działania 2.5 ZPORR

tak
tak
tak

tak

tak

tak

Numer działalności
gospodarczej zgodny z
PKD

74.14.A

74.14.B

74.20.A

74.30.Z

Rodzaj działalności
gospodarczej

Podklasa działalności gospodarczej
obejmuje:
doradztwo i bezpośrednią pomoc dla podmiotów
gospodarczych i słuŜb publicznych w
Doradztwo w zakresie
zakresie:doradztwa połączonego z
prowadzenia działalności
zarządzaniem (np. działalność agronomów w
gospodarczej i zarządzania rolnictwie),
Zarządzanie i kierowanie w zarządzanie i kierowanie przez osoby fizyczne
zakresie
prowadzenia działalnością gospodarczą na podstawie
działalności gospodarczej kontraktu
Działalność w zakresie
projektowania
budowlanego,
projektowanie urbanistyczne, projektowanie
urbanistycznego,
budowlane łącznie z doradztwem i
technologicznego
sprawowaniem nadzoru budowlanego
projektowanie technologiczne łącznie z
doradztwem i sprawowaniem nadzoru
budowlanego dla: górnictwa, przemysłu,
transportu, ochrony środowiska itp.
projektowania parków, terenów zielonych
działalność projektowania budowlanego
związanego z inŜynierią lądową, wodną, liniami i
sieciami elektroenergetycznymi i
telekomunikacyjnymi
wykonywanie badań, pomiarów i analiz
chemicznych i biologicznych składu i czystości
wody i powietrza, pomiarów poziomu
radioaktywności, itp.; analizowanie źródeł
potencjalnych zanieczyszczeń np. dymami i
Badania i analizy techniczne ściekami
wykonywanie badań i analiz związanych z
jakością Ŝywności oraz badanie zwierząt
rzeźnych przed ubojem i mięsa po uboju

Proponowane wsparcie w
ramach działalności
wspieranych w ramach
Działania 2.5 ZPORR

tak
tak

tak

tak
tak

tak

tak
tak

Numer działalności
gospodarczej zgodny z
PKD

74.84.A
74.82.Z

85.20.Z

Rodzaj działalności
gospodarczej

Podklasa działalności gospodarczej
obejmuje:
wykonywanie badań wytrzymałościowych i
pomiarów uszkodzeń
wykonywanie badań sprawdzających obliczenia
konstrukcyjne elementów budowli
wykonywanie badań jakościowych i wydawanie
atestów dla statków, samolotów, pojazdów,
pojemników ciśnieniowych, elektrowni
jądrowych itp.,
wykonywanie okresowych przeglądów
technicznych pojazdów bez wykonywania
naprawy
organizacji pokazów i targów rolniczych

Działalność związana z
działalność organizatorów targów, wystaw i
organizacją targów i wystaw kongresów
Działalność związana z
pakowaniem
napełnianie aerozoli,
butelkowanie
pakowanie przedmiotów stałych (w folię
termokurczliwą, owijanie folią itp.)

Działalność weterynaryjna

etykietowanie, stemplowanie i nadrukowywanie
paczkowania mięsa drobiowego i króliczego na
zlecenie
pakowanie paczek i prezentów
działalność klinik weterynaryjnych, w których
zwierzęta są poddawane leczeniu medycznemu
lub stomatologicznemu przez lekarzy
weterynarii lub pod ich nadzorem

Proponowane wsparcie w
ramach działalności
wspieranych w ramach
Działania 2.5 ZPORR

tak
tak

tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak

tak

Numer działalności
gospodarczej zgodny z
PKD

92.53.Z

Rodzaj działalności
gospodarczej

Działalność ogrodów
botanicznych i
zoologicznych oraz
naturalnych obszarów i
obiektów chronionej
przyrody

Podklasa działalności gospodarczej
obejmuje:
działalność medyczną, chirurgiczną i
stomatologiczną prowadzoną przez instytucje
weterynaryjne i lekarzy weterynarii w miejscach
innych niŜ kliniki weterynaryjne, np.: w formie
wizyt w gospodarstwach rolnych, w domach, w
zakładach kynologicznych, schroniskach dla
psów, lub w prywatnych gabinetach lekarzy
weterynarii,
działalność personelu weterynaryjnego
weterynaryjną działalność diagnostyczną i
analityczną
pogotowie weterynaryjne

działalność ogrodów botanicznych i
zoologicznych, łącznie z ogrodami
zoologicznymi dla dzieci
działalność związaną z rezerwatami przyrody,
łącznie z ochroną dzikiej przyrody.

Proponowane wsparcie w
ramach działalności
wspieranych w ramach
Działania 2.5 ZPORR

tak
tak
tak
tak

tak
tak

wg mnie to jest przetwórstwo

