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Załącznik 7 - Wykaz działalności gospodarczych wyłączonych  
z pomocy de minimis. 

 
Wykaz działalności gospodarczych wyłączonych z pomocy de minimis 

w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

na lata 2014–2020 
Oś Priorytetowa 6 

RYNEK PRACY 
Działanie 6.5 

Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych 
 

WYKLUCZENIE OGÓLNE  

Przedsiębiorca nie może otrzymać wsparcia w ramach pomocy de minimis, jeżeli jest wykluczony stosownie 
do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz  Rozporządzenia Komisji (UE) nr 
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym 
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.  
 
Wykluczone są następujące podmioty: 
 

• podmioty w trudnej sytuacji ekonomicznej, 

• podmioty działające w sektorze rybołówstwa i akwakultury, 

• podmioty działające w sektorach produkcji podstawowych produktów rolnych, 

• podmioty działające w sektorach przetwarzania i wprowadzenia do obrotu produktów rolnych, w 
przypadku, gdy: 

 wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich zakupionych produktów 
od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte 
pomocą, 

 jeśli przyznanie pomocy zależy od faktu jej przyznania w części lub całości producentom 
surowców. 

• podmioty prowadzące działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, 
tzn. pomocy związanej bezpośrednio z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci 
dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z taką działalnością, 

• podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie drogowego transportu towarów na nabycie 
pojazdów przeznaczonych do takiego transportu. 

 
Pomoc de minimis nie może być udzielona podmiotowi, który w ostatnich 3 latach otrzymał pomoc de 
minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, 
przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 Euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego 
działalność w sektorze transportu drogowego - równowartość w złotych kwoty 100 000,00 Euro, obliczonych 
według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy. 

 

I. SEKTORY WYKLUCZONE1 
Lp.  KOD PKD  OPIS  

1  Grupa PKD rozpoczynających się 

od 01.1  
Uprawy rolne inne niż wieloletnie  

 
1 Przedsiębiorca posiadający PKD działalności wykluczonej nie może otrzymać wsparcia w ramach pomocy de minimis.  
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2  Grupa PKD rozpoczynających się 

od 01.2  
Uprawa roślin wieloletnich  

3  01.30.Z  Rozmnażanie roślin  

4  Grupa PKD rozpoczynających się 

od 01.4  
Chów i hodowla zwierząt  

5  01.50.Z  Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)  

6 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną 

 

7  01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich 

8  01.63.Z  Działalność usługowa następująca po zbiorach - w zakresie przygotowania ziaren i 

kakaowych, np. łuskania  

9 01.64.Z Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin 

10  01.70.Z  Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową  

11  02.10.Z  Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów 

leśnych  

12  02.20.Z Pozyskiwanie drewna 

13  02.30.Z  Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych z wyłączeniem drewna  

14  02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem 

15  Dział PKD rozpoczynających się 

od 03  
Rybactwo  

16  Dział PKD rozpoczynających się 

od 05  
Wydobywanie węgła kamiennego i węgla brunatnego (Lignitu)  

17  Dział PKD rozpoczynających się 

od 06  
Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego  

18  Dział PKD rozpoczynających się 

od 07  
Górnictwo rud metali  

19  08.11.Z Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, 

skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków 

20  08.12.Z  

 

Wydobywanie Żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu 

21  08.91.Z Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji 

nawozów 

 

22  08.92.Z  Wydobywanie torfu 

23  08.93.Z  Wydobywanie soli 

24  08.99.Z  Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej 

niesklasyfikowane 

25  09.10.Z Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu 

ziemnego 

 

26  09.90.Z  

 

Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i 

wydobywanie 

27  10.11.Z  Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu  

28  10.12.Z  Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu  

29  10.13.Z  Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego  

30  10.20.Z Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków  

31  10.31.Z  Przetwórstwo i konserwowanie ziemniaków  
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32  10.32.Z  Produkcja soków z owoców i warzyw  

33  10.39.Z  Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw  

34  10.41.Z  Produkcja olejów i pozostało tłuszczów płynnych  

35  10.42.Z  Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych  

36  10.51.Z  Przetwórstwo mleka i wyrobów serów, z wyłączeniem produkcji masła  

37  10.61.Z  Wytwarzanie produktów przemiału zbóż  

38.  10.62.Z  Wytwarzanie skrobi i produktów skrobiowych  

39.  10.73.Z  Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych - tylko tych, 

które zawierają w masie ponad 20% ryb, skorupiaków, mięczaków lub innych 

bezkręgowców wodnych  
40  10.81.Z  Produkcja cukru  

41  10.84.Z  Produkcja przypraw - w zakresie produkcji octu  

42 10.89.Z  Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej nieklasyfikowana - 1 

dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie produkcji wyrobów z jaj, 

miodu i karmelu  
43  10.91.2  Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich  

44  10.92.Z  Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych  

45 11.01.Z  Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi  

46 11.02.Z  Produkcja win gronowych  

47 11.03.Z  Produkcja cydru i pozostałych win owocowych  

48 11.04.Z  Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych  

49 13.10.D  Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici - 1 

dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie wydobywania włókna ze 

słomy lnianej i konopnej  
50 20.14.Z  Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych - w zakresie I produkcji 

alkoholu etylowego  
51 20.60.Z Produkcja włókien chemicznych 

52 24.10.Z Produkcja surówki, Żelazostopów, Żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych 

53 24.20.Z Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali 

54 24.32.Z Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno 

55 30.11.Z Produkcja statków i konstrukcji pływających 

56  33.15.Z  Naprawa i konserwacja statków i łodzi 

57  35.11.Z  Wytwarzanie energii elektrycznej 

58  35.12.Z  Przesyłanie energii elektrycznej 

 59  35.13.Z  Dystrybucja energii elektrycznej 

60  35.14.Z  Handel energią elektryczną 

61  35.21.Z  Wytwarzanie paliw gazowych 

62  35.22.Z  Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym 

63  35.23.Z  Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym 

64  35.30.Z  Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do 

układów klimatyzacyjnych 

65 46.21.Z  Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt -dotyczy 

podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie sprzedaży hurtowej zboża, rzepaku 

lub wprowadzania do obrotu materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych  
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66 46.22.Z  Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin  

67  46.23 Z  Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt 

68 46.31.Z  Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw  

69 46.33.Z  Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych 

dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie sprzedaży hurtowej mleka i 

wyrobów mleczarskich  
70 47.11 Z  

 

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą 

żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 

71 47.19 Z  

 

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych 

sklepach 

73 47.22 Z Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach 

74 47.23 Z Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach 

75 49.10.Z Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy  

76  49.20.Z  Transport kolejowy towarów 

77  49.31.Z  Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski 

78  49.39.Z  Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej 

niesklasyfikowany 

 

79  49.50.A  Transport rurociągami paliw gazowych 

80  49.50.B  Transport rurociągowy pozostałych towarów 

81  50.10.Z  Transport morski i przybrzeżny pasażerski 

82  50.20.Z  Transport morski i przybrzeżny towarów 

83  50.30.Z  Transport wodny śródlądowy pasażerski 

84  50.40.Z  Transport wodny śródlądowy towarów 

85  51.10.Z  Transport lotniczy pasażerski 

86  51.21.Z  Transport lotniczy towarów 

87  52.10.A  Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych 

88  52.10.B  Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów - dotyczy podmiotów 

zajmujących się działalnością w zakresie usługowego zamrażania i przechowywania 

produktów rolnych 

89  52.21.Z  Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 

90  52.22.A  Działalność usługowa wspomagająca transport morski 

91  52.22.B  Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy 

92  52.23.Z  Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy 

93  52.24.A  Przeładunek towarów w portach morskich. 

94  52.24.B  Przeładunek towarów w portach śródlądowych 

95  52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych 

96  52.29.A  Działalność morskich agencji transportowych 

97  52.29.B  Działalność śródlądowych agencji transportowych 

98  52.29.C  Działalność pozostałych agencji transportowych 
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II. SEKTORY Z OGRANICZENIAMI2  

 
Lp.  KOD PKD  OPIS  

 TRANSPORT - ZAKAZ FINANSOWANIA ZAKUPU ŚRODKA TRANSPORTU I URZĄDZEŃ TRANSPORTOWYCH  

1.  49.41.Z  Transport drogowy towarów  

  TRANSPORT - PRÓG POMOCY DO 100 TYS. EURO (na cel inny niż zakup  

środka transportu i urządzeń transportowych)  
  

2.  49.41.Z  Transport drogowy towarów  

  

  

 

 
2 Przedsiębiorca posiadający PKD w ramach sektora z ograniczeniami może otrzymać wsparcie w ramach pomocy de minimis w 
ograniczonym zakresie.  

 


