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Załącznik nr 11 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek Projektu 

Opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia zgodnie z art. 1 

ust. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) 

Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. 

Niniejszy dokument ma charakter pomocniczy, wszelkie informacje w nim zawarte nie mogą 

stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń. W celu ostatecznej weryfikacji danej 

działalności gospodarczej pod kątem wykluczenia należy każdorazowo odnieść się do aktów prawa 

unijnego.  

Weryfikacja w zakresie wykluczenia nie będzie odbywać się wyłącznie poprzez analizę kodu/kodów 

PKD, ale w oparciu o całość zapisów w zakresie inwestycji dotyczących zakresu rzeczowego, celów 

i rezultatów projektu  

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r., Art. 1 ust. 1, lit. 

a-e z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia wyłączone są osoby, które zamierzają założyć 

działalność: 

a) w sektorze rybołówstwa i akwakultury, objętym rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000 

(14); 

b) zajmującą się produkcją podstawową produktów rolnych; 

c) w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych w następujących 

przypadkach: 

i. kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów 

nabytych od producentów podstawowych lub wprowadzonych na rynek przez 

przedsiębiorstwa objęte pomocą; 

ii. kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu przekazania jej w części lub w całości 

producentom podstawowym. 

d) związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy 

bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem 

sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem 

działalności wywozowej; 

e) związaną z pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów 

sprowadzanych z zagranicy. 

Jeżeli przedsiębiorstwo prowadzi działalność w sektorach, o których mowa w ust. 1 lit. a), b) lub c), 

a także działalność w jednym lub większej liczbie sektorów lub w innych obszarach działalności 

wchodzących w zakres stosowania niniejszego rozporządzenia, niniejsze rozporządzenie ma 

zastosowanie do pomocy przyznanej w związku z działalnością w sektorach lub obszarach 

działalności wchodzących w zakres stosowania niniejszego rozporządzenia, pod warunkiem, że 

dane państwo członkowskie zapewni za pomocą odpowiednich środków, takich jak rozdzielenie 
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działalności lub wyodrębnienie kosztów, by działalność w sektorach wyłączonych z zakresu 

stosowania niniejszego rozporządzenia nie odnosiła korzyści z pomocy de minimis przyznanej 

zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. 

Całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez państwo członkowskie jednemu 

przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 200 000 EUR w okresie trzech lat podatkowych 

(w przypadku przedsiębiorstwu prowadzącemu działalność zarobkową w zakresie drogowego 

transportu towarów nie może przekroczyć 100 000 EUR) 

W przypadku połączenia lub przejęcia przedsiębiorstw, w celu ustalenia, czy nowa pomoc de 

minimis dla nowego przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwa przejmującego nie przekracza 

odpowiedniego pułapu, uwzględnia się wszelką wcześniejszą pomoc de minimis przyznaną 

któremukolwiek z łączących się przedsiębiorstw. Pomoc de minimis przyznana zgodnie z prawem 

przed połączeniem lub przejęciem pozostaje zgodna z prawem. 

1. Sektor rybołówstwa i akwakultury 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1379 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej 

organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) 

nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000, sektor 

rybołówstwa i akwakultury oznacza sektor gospodarki, który obejmuje wszelką działalność 

związaną z produkcją i przetwarzaniem produktów rybołówstwa lub akwakultury oraz obrotem 

nimi. 

„Producent” oznacza: każdą osobę fizyczną lub prawną, która wykorzystuje środki produkcji 

do uzyskania produktów rybołówstwa lub akwakultury z zamiarem wprowadzenia ich do obrotu. 

„Produkty rybołówstwa” oznaczają: organizmy wodne pochodzące z dowolnej działalności 

połowowej lub otrzymywane z nich produkty, wymienione w poniższej tabeli nr 1 (zgodnie 

z Załącznikiem I do ww. rozporządzenia). 

„Produkty akwakultury” oznaczają: organizmy wodne na dowolnym etapie ich cyklu życia, 

pochodzące z dowolnej działalności w zakresie akwakultury lub otrzymywane z nich produkty 

wymienione w poniższej tabeli nr 1 (zgodnie z Załącznikiem I do ww. rozporządzenia). 

Tabela nr 1. Produkty rybołówstwa i akwakultury 

Kod CN Wyszczególnienie 

0301 Ryby żywe 

0302 
Ryby świeże lub schłodzone, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego 

mięsa rybiego, objętych pozycją 0304 

0303 
Ryby zamrożone, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa 

rybiego, objętych pozycją 0304 

0304 
Filety rybne i pozostałe mięso rybie (nawet rozdrobnione), świeże, schłodzone 

lub zamrożone 



 
 

 
Caritas Archidiecezji Przemyskiej, ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl 

Biuro projektu „MŁODZI – SAMODZIELNI”: ul. Dąbrowskiego 20a, 35-036 Rzeszów 
Tel.: 690 217 036, 17 85 77 100, e-mail: samodzielni@pap.rzeszow.pl, www.mlodzisamodzielni.pl 

 S
tr

o
n

a 
3 

0305 

Ryby suszone, solone lub w solance; ryby wędzone, nawet gotowane przed 

lub podczas procesu wędzenia; mąki, mączki i granulki, z ryb, nadające się 

do spożycia przez ludzi 

0306 

Skorupiaki, nawet w skorupach, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, 

suszone, solone lub w solance; skorupiaki w skorupach, gotowane na parze 

lub w wodzie, nawet schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; 

mąki, mączki i granulki, ze skorupiaków, nadające się do spożycia przez ludzi 

0307 

Mięczaki, nawet w skorupach, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, 

solone lub w solance; bezkręgowce wodne, inne niż skorupiaki i mięczaki, 

żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; mąki, 

mączki i granulki, z bezkręgowców wodnych innych niż skorupiaki, nadające 

się do spożycia przez ludzi 

 

Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani 

niewłączone; martwe zwierzęta objęte działem 1 lub 3, nienadające się 

do spożycia przez ludzi 

 Inne 

 
Produkty z ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców 

wodnych; martwe zwierzęta objęte działem 3: 

0511 91 10 Odpadki rybne 

0511 91 90 Pozostałe 

1212 20 00 Wodorosty morskie i pozostałe algi  

 
Tłuszcze i oleje i ich frakcje, z ryb, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane 

chemicznie 

1504 10 Oleje z wątróbek rybich i ich frakcje 

1504 20 Tłuszcze, oleje i ich frakcje, z ryb, inne niż oleje z wątróbek 

1603 00 
Ekstrakty i soki, z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych 

bezkręgowców wodnych 

1604 
Ryby przetworzone lub zakonserwowane; kawior i namiastki kawioru 

przygotowane z ikry rybiej 

1605 
Skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne, przetworzone lub 

zakonserwowane 

 

Makarony, nawet poddane obróbce cieplnej lub nadziewane (mięsem lub 

innymi substancjami), lub przygotowane inaczej, takie jak spaghetti, rurki, 

nitki, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; kuskus, nawet przygotowany  

1902 20 
Makarony nadziewane, nawet poddane obróbce cieplnej lub inaczej 

przygotowane: 
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1902 20 10 
Zawierające więcej niż 20 % masy ryb, skorupiaków, mięczaków 

lub pozostałych bezkręgowców wodnych 

 

Mąki, mączki i granulki, z mięsa lub podrobów, ryb lub skorupiaków, 

mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, nienadające 

się do spożycia przez ludzi; skwarki: 

2301 20 00 
Mąki, mączki i granulki, z ryb lub ze skorupiaków, mięczaków lub pozostałych 

bezkręgowców wodnych 

 Preparaty, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt 

2309 90 Inne: 

ex 2309 90 10 Roztwory z ryb 

Odniesienie produktów wymienionych powyżej do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) zawiera 

Tabela nr 2. 

Tabela nr 2. 

Podklasa PKD  Wyszczególnienie  

03.11.Z  Rybołówstwo w wodach morskich  

03.12.Z  Rybołówstwo w wodach śródlądowych  

03.21.Z  
Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach 

morskich  

03.22.Z  
Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach 

śródlądowych   

10.20.Z  Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków  

10.41.Z  Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych   

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  

Dot. podklasy PKD 03.11.Z: Wieloryby, delfiny, morświny, manaty, krowy morskie zaliczane 

są do produktów rolnych, o których mowa w art. 38 TWE.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 

2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury 

do produktów rybołówstwa zalicza się wyłącznie makarony nadziewane, również gotowane 

lub przygotowane inaczej, jeśli zawierają w masie ponad 20% ryb, skorupiaków, mięczaków 

lub innych bezkręgowców. Wymienione powyżej produkty mogą wchodzić w zakres działalności 

wyszczególnionych w pierwszym i trzecim tiret podklasy PKD nr 10.73.Z. Oznacza to, że nie każda 

działalność objęta podklasą PKD nr 10.73.Z (pierwszy i trzeci tiret) dotyczy produktów 
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rybołówstwa, o których mowa w Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 1379/2013. Należy podkreślić, iż zgodnie z załącznikiem I Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 za produkty rybołówstwa uznaje odpady rybne (kod CN 

0511 91 10) oraz pozostałe (kod CN 0511 91 90).  

W związku z powyższym, nie jest możliwe przypisanie jednoznacznie tych produktów do 

konkretnej podklasy PKD. Mogą one powstać przy prowadzeniu działalności zaliczanej do podklasy 

PKD nr 03.11.Z, 03.12.Z, 03.21.Z, 10.20.Z.  

Ponadto, sektor rybołówstwa i akwakultury obejmuje wszelką działalność związaną z obrotem 

produktami rybołówstwa lub akwakultury, a zatem wszelka działalność handlowa obejmująca 

obrót tymi produktami stanowi działalność wykonywaną w tym sektorze (np. sprzedaż ryb lub 

wodorostów morskich w sklepie akwarystycznym).  

W tabeli nr 3 wskazano kody PKD określające działalność handlową, która stanowi działalność 

w sektorze rybołówstwa i akwakultury, jeżeli dotyczy obrotu produktami rybołówstwa i 

akwakultury, wymienionymi w tabeli nr 1. 

Tabela nr 3 

Podklasa PKD Opis działalności  

46.21 Z  
Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla 

zwierząt  

46.22 Z  Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin  

46.23 Z  Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt  

47.11 Z  
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 

z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych  

47.19 Z  Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach  

 
Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona 

w wyspecjalizowanych sklepach  

47.22 Z  
Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona 

w wyspecjalizowanych sklepach  

47.23 Z  
Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona 

w wyspecjalizowanych sklepach  

2. Produkcja pierwotna produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu 

ustanawiającego Wspólnotę Europejską. 

Sektor rolnictwa obejmuje produkcję podstawową, przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu 

artykułów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu UE.  

Zgodnie z art. 38 TWE przez produkty rolne (listę tych produktów przedstawia Tabela nr 4) należy 

rozumieć płody ziemi, produkty pochodzące z hodowli i rybołówstwa, jak również produkty 
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pierwszego przetworzenia, które pozostają w bezpośrednim związku z tymi produktami. 

Odniesienia do wspólnej polityki rolnej lub do rolnictwa oraz stosowanie wyrazu "rolny" 

są rozumiane jako dotyczące także rybołówstwa, z uwzględnieniem szczególnych cech 

charakterystycznych tego sektora.  

Zgodnie z art. 3 ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 178/2002 „produkcja podstawowa” oznacza 

produkcję, uprawę lub hodowlę produktów podstawowych, w tym zbiory, dojenie i hodowlę 

zwierząt gospodarskich przed ubojem. Oznacza także łowiectwo i rybołówstwo oraz zbieranie runa 

leśnego.  

Produkty rolne oznaczają produkty wymienione w załączniku I do Traktatu, z wyjątkiem produktów 

rybołówstwa i akwakultury wchodzących w zakres stosowania rozporządzenia (WE) nr 104/2000; 

Przetwarzanie produktów rolnych oznacza czynności wykonywane na produkcie rolnym, w wyniku 

których powstaje produkt będący również produktem rolnym, z wyjątkiem czynności 

wykonywanych w gospodarstwach, niezbędnych do przygotowania produktów zwierzęcych lub 

roślinnych do pierwszej sprzedaży.  

Wprowadzanie do obrotu produktów rolnych oznacza posiadanie lub wystawianie produktu w celu 

sprzedaży, oferowanie go na sprzedaż, dostawę lub każdy inny sposób wprowadzania produktu 

na rynek, z wyjątkiem jego pierwszej sprzedaży przez producenta podstawowego na rzecz 

podmiotów zajmujących się odsprzedażą lub przetwórstwem i czynności przygotowujących 

produkt do pierwszej sprzedaży; sprzedaż produktu przez producenta podstawowego 

konsumentowi końcowemu uznaje się za wprowadzanie do obrotu, jeśli następuje w odpowiednio 

wydzielonym do tego celu miejscu.  

Za przetwarzanie lub wprowadzanie do obrotu nie można w tym względzie uznać czynności 

wykonywanych w gospodarstwach jako niezbędny element przygotowania produktu do pierwszej 

sprzedaży, takich jak zbiór, koszenie czy młócka zbóż, pakowanie jaj, ani też pierwszej sprzedaży 

na rzecz podmiotów zajmujących się odsprzedażą lub przetwórstwem.  

Zgodnie z art. 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. 

wyklucza się udzielanie pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność 

w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych w następujących 

przypadkach:  

• kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych 

od producentów podstawowych lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte 

pomocą;  

• kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu przekazania jej w części lub w całości producentom 

podstawowym.  

W związku z powyższym przepisy dopuszczają, poza dwoma w/w przypadkami, udzielanie pomocy 

de minimis w zakresie działalności dotyczącej przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów 

rolnych.  

Tabela nr 4. 
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Dział 

nomenklatury 

brukselskiej  

Opis produktów  

Dział 1  Zwierzęta żywe  

Dział 2  Mięso i podroby jadalne  

Dział 3  Ryby, skorupiaki, mięczaki i inne bezkręgowce wodne  

Dział 4  
Produkty mleczarskie; jaja ptasie; miód naturalny; jadalne produkty 

pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone  

Dział 5   

05.04  
Jelita, pęcherze i żołądki zwierząt (z wyjątkiem rybich), całe lub w kawałkach, 

świeże, chłodzone, mrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone  

05.15  

Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani 

niewłączone; martwe zwierzęta objęte działami 1 lub 3, nienadające się 

do spożycia przez ludzi  

Dział 6  Żywe drzewa i inne rośliny; bulwy, korzenie i podobne; cięte i ozdobne liście  

Dział 7  Warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy jadalne  

Dział 8  Owoce i orzechy jadalne; skórki owoców cytrusowych lub melonów  

Dział 9  Kawa, herbata i przyprawy, z wyjątkiem herba mate (pozycja Nr 09.03)  

Dział 10  Zboża  

Dział 11  Produkty przemysłu młynarskiego; słód; skrobie; inulina; gluten pszenny  

Dział 12  
Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe 

i lecznicze; słoma i pasza  

Dział 13   

ex 13.03  Pektyna  

Dział 15   

15.01  Słonina i inny przetworzony tłuszcz wieprzowy; przetworzony tłuszcz drobiowy  

15.02  
Nieprzetworzone tłuszcze wołowe, owcze i koźle; łój (łącznie z „premier jus”) 

wytwarzany z tych tłuszczy  

15.03  
Stearyna z tłuszczu, oleju i łoju; olej z tłuszczu, oliwy i łoju, nieemulgowany, 

niemieszany i niepreparowany  

15.04  Tłuszcze i oleje z ryb i ssaków morskich, oczyszczane lub nie  

15.07  Tłuszcze roślinne, płynne lub stałe, surowe, rafinowane lub oczyszczane  



 
 

 
Caritas Archidiecezji Przemyskiej, ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl 

Biuro projektu „MŁODZI – SAMODZIELNI”: ul. Dąbrowskiego 20a, 35-036 Rzeszów 
Tel.: 690 217 036, 17 85 77 100, e-mail: samodzielni@pap.rzeszow.pl, www.mlodzisamodzielni.pl 

 S
tr

o
n

a 
8 

15.12  
Tłuszcze i oleje zwierzęce oraz roślinne, uwodorniane, rafinowane lub nie, 

ale bez dalszej przeróbki  

15.13  Margaryna, sztuczna słonina i inne preparowane tłuszcze jadalne  

15.17  
Pozostałości po oczyszczaniu substancji tłuszczowych i wosków zwierzęcych lub 

roślinnych  

Dział 16  
Przetwory z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków i innych bezkręgowców 

wodnych  

Dział 17   

17.01  Cukier trzcinowy lub buraczany i chemicznie czysta sacharoza, w postaci stałej:  

17.02  
Inne rodzaje cukru; syropy cukrowe; miód syntetyczny (zmieszany z 

naturalnym lub nie); karmel  

17.03  Melasa, odbarwiona lub nie  

17.05 4  

Cukry, syropy, aromatyzowana melasa lub z dodatkiem barwników (w tym 

cukier waniliowy lub wanilina), z wyjątkiem soków owocowych z dodatkiem 

cukru w jakichkolwiek proporcjach  

Dział 18   

18.01  Ziarna kakaowe, całe lub łamane, surowe lub palone  

18.02  Kakaowe łuski, łupiny, osłonki i inne odpady z kakao  

Dział 20  Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub innych części roślin  

Dział 22   

22.04  
Moszcz winogronowy, fermentujący lub z fermentacją zatrzymaną w inny 

sposób niż przez dodanie alkoholu  

22.05  
Wino ze świeżych winogron; moszcz winogronowy z fermentacją zatrzymaną 

przez dodanie alkoholu  

22.07  Inne napoje na bazie fermentacji (np. jabłecznik, wino z gruszek i miód pitny)  

 

Alkohol etylowy, denaturowany lub nie, o jakiejkolwiek mocy, otrzymywany 

z produktów rolnych, o których mowa w załączniku I, z wyłączeniem wódek, 

likierów i innych napojów spirytusowych, złożone preparaty alkoholowe (znane 

jako „skoncentrowane ekstrakty”) do wyrobu napojów  

 Ocet i jego substytuty  

Dział 23  Pozostałości i odpady przemysłu spożywczego; gotowa pasza dla zwierząt  

Dział 24   

24.01  Tytoń nieprzetworzony; odpady tytoniowe  
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Dział 45   

45.01  
Korek naturalny surowy; odpady korka; korek kruszony, granulowany lub 

mielony:  

Dział 54   

54.01  
Len surowy lub przetworzony ale nieprzędzony; pakuły i odpady lniane (w tym 

skrawki workowe lub rozwłóknianie)  

Dział 57   

57.01  

Konopie naturalne (Cannabissativa), surowe lub przetworzone ale 

nieprzędzone; pakuły i odpady z konopi naturalnych (w tym liny oraz skrawki 

workowe lub rozwłókniane)  

 

Wykaz kodów PKD odpowiadających produkcji podstawowej produktów rolnych znajduje 

się w tabeli nr 5.  

Tabela nr 5 Kody PKD produkcji podstawowej produktów rolnych. 

Podklasa PKD  Wyszczególnienie  

01.11.Z  Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem 

ryżu  

01.12.Z  Uprawa ryżu  

01.13.Z  Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin 

bulwiastych  

01.14.Z  Uprawa trzciny cukrowej  

01.15.Z  Uprawa tytoniu   

01.16.Z  Uprawa roślin włóknistych   

01.19.Z  Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie   

01.21.Z  Uprawa winogron   

01.22.Z  Uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych  

01.23.Z  Uprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych   

01.24.Z  Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych   

01.25.Z  Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów  

01.26.Z  Uprawa drzew oleistych   

01.27.Z  Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów   
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01.28.Z  Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych 

do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych  

01.29.Z  Uprawa pozostałych roślin wieloletnich   

01.30.Z  Rozmnażanie roślin  

01.41.Z  Chów i hodowla bydła mlecznego  

01.42.Z  Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów   

01.43.Z  Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych   

01.44.Z  Chów i hodowla wielbłądów i zwierząt wielbłądowatych   

01.45.Z  Chów i hodowla owiec i kóz   

01.46.Z  Chów i hodowla świń   

01.47.Z  Chów i hodowla drobiu   

01.49.Z  Chów i hodowla pozostałych zwierząt   

01.63.Z  Działalność usługowa następująca po zbiorach 

01.64.Z  Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin   

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

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

produktów leśnych  

02.20.Z  Pozyskiwanie drewna  

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

02.40.Z  Działalność usługowa związana z leśnictwem  

03.11.Z  Rybołówstwo w wodach morskich  

03.12.Z  Rybołówstwo w wodach śródlądowych   

03.21.Z  Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach 

morskich  

03.22.Z  Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach 

śródlądowych   

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

10.12.Z  Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu   

10.13.Z  Przetwarzanie wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego   
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10.20.Z  Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków   

10.31.Z  Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków z wyjątkiem przemysłowego 

obierania ziemniaków.  

10.32.Z  Produkcja soków z owoców i warzyw   

10.39.Z  Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw   

10.41.Z  Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych   

10.42.Z  Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych  

10.51.Z  Przetwórstwo mleka i wyrób serów:   

10.61.Z  Wytwarzanie produktów przemiału zbóż   

10.62.Z  Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych  

10.81.Z  Produkcja cukru 

10.84.Z  Produkcja przypraw   

10.89.Z  Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana  

10.91.Z  Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich   

10.92.Z  Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych  

11.01.Z  Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi  

11.02.Z  Produkcja win gronowych 

11.03.Z  Produkcja cydru i pozostałych win owocowych  

11.04.Z  Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych  

20.14.Z  Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych w zakresie 

produkcji alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego nieprzeznaczonego 

do spożycia.  

Do wsparcia nie kwalifikują się również działalności prowadzące do następujących produktów:  

1) stearyna z tłuszczu, oleju i łoju; olej z tłuszczu, oliwy i łoju nieemuglowany, niemieszany 

i niepreparowany, które powstają w wyniku wytłaczania smalcu lub łoju podczas prowadzenia 

działalności objętej podklasą PKD 10.11.Z lub 10.12.Z.  

2) pozostałości po oczyszczaniu substancji tłuszczowych i wosków zwierzęcych lub roślinnych, 

które mogą powstawać podczas prowadzenia działalności objętej podklasą PKD 10.11.Z, 

10.12.Z, 10.41.Z.  

3) pektyna 
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4) jelita, pęcherze i żołądki zwierząt (z wyjątkiem rybich), całe lub w kawałkach, świeże, chłodzone, 

mrożone, solone w solance, suszone lub wędzone, które mogą powstawać podczas 

prowadzenia działalności objętej podklasą PKD 10.11.Z, 10.12.Z, 10.13.Z.  

5) produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; martwe 

zwierzęta objęte działaniami 1 lub 3, nienadające się do spożycia przez ludzi, które mogą 

powstawać podczas prowadzenia działalności objętej podklasą PKD 10.11.Z, 10.12.Z, 10.13.Z 

3. Sektor drogowy transportu towarów - próg pomocy do 100 tys. Euro.  

W Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania 

art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis określona 

została maksymalna kwota pomocy, jaką Państwo udzielić może jednemu podmiotowi 

gospodarczemu na przestrzeni 3 lat. W odniesieniu do przedsiębiorstw prowadzących działalność 

zarobkową w zakresie transportu drogowego ustalono pułap 100 000 EUR.  

Wyjątkiem jest sytuacja świadczenia usług zintegrowanych, w których sam drogowy transport 

towarów jest tylko jednym z elementów usługi, np. usług przeprowadzkowych, pocztowych 

lub kurierskich albo usług obejmujących zbieranie i przetwarzanie odpadów, nie należy uznawać 

za usługi transportowe wówczas kwota dofinansowania nie ulega obniżeniu.  

W związku z nadwyżką mocy przewozowych w sektorze drogowego transportu towarów 

oraz z uwagi na cele polityki transportowej w zakresie natężenia ruchu i transportu towarowego, 

z zakresu stosowania Rozporządzenia 1407/2013 należy wykluczyć pomoc na nabycie pojazdów 

przeznaczonych do transportu drogowego towarów przez przedsiębiorstwa prowadzące 

działalność zarobkową w zakresie transportu drogowego towarów. Z uwagi na rozwój sektora 

drogowego transportu pasażerskiego nie stosuje się już obniżonego pułapu w odniesieniu do tego 

sektora. 


