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Człowiek – najlepsza inwestycja

Lista sektorów i działalności w ramach których, nie można uzyskać
dofinansowania z tytułu pomocy de mini mis
POMOC DE MINIMIS
LP.
KOD PKD
SEKTORY WYKLUCZONE
RYBOŁÓWSTWO
03.11.Z
1

OPIS

Rybołówstwo w wodach morskich, z wyłączeniem: - wielorybnictwa, pozyskiwania (poławiania, wydobywania) pozostałych produktów i
organizmów znajdujących się w wodach morskich, np.: pereł
naturalnych, gąbek, korali i alg, - działalności usługowej związanej z
połowem ryb na oceanach, morzach i w wewnętrznych wodach
morskich.

2

03.12.Z

Rybołówstwo w wodach śródlądowych, z wyłączeniem: - połowów
pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych, pozyskiwania surowców znajdujących się w wodach śródlądowych, działalności usługowej związanej z połowem ryb w wodach
śródlądowych.

3

03.21. Z

Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w
wodach morskich, z wyłączeniem: - chowu i hodowli morskich ryb
ozdobnych, - chowu i hodowli szkarłatnic i pozostałych jadalnych
wodorostów morskich.

4

03.22.Z

Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w
wodach śródlądowych, z wyłączeniem: - chowu i hodowli ryb
ozdobnych w stawach rybnych i w wodach śródlądowych, działalności usługowej związanej z chowem i hodowlą ryb,
skorupiaków, mięczaków i innych organizmów wodnych w stawach
rybnych i wodach śródlądowych.

5

10.20.Z

6

10.41.Z

Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków, z
wyłączeniem: - obróbki wodorostów.
Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych - w zakresie
produkcji olejów z ryb.

7

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.
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GÓRNICTWO WĘGLA
8
9

05.10.Z
05.20.Z

Wydobywanie węgla kamiennego.
Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu), jeśli jego wartość opałowa
górna jest większa lub równa 15 MJ/kg.

DZIAŁALNOŚCI WYKLUCZONE
ROLNICTWO
Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z
wyłączeniem ryżu.
Uprawa ryżu.
Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin
korzeniowych i roślin bulwiastych.
Uprawa trzciny cukrowej.
Uprawa tytoniu.
Uprawa roślin włóknistych.
Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie.
Uprawa winogron.
Uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i
podzwrotnikowych.
Uprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych.
Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych.
Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów.

10

01.11.Z

11
12

01.12.Z
01.13.Z

13
14
15
16
17
18

01.14.Z
01.15.Z
01.16.Z
01.19.Z
01.21.Z
01.22.Z

19
20

01.23.Z
01.24.Z

21

01.25.Z

22
23
24

01.26.Z
01.27.Z
01.28.Z

Uprawa drzew oleistych.
Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów.
Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin
wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych,
z wyłączeniem: - uprawy roślin wykorzystywanych do produkcji
leków, środków odurzających i wyrobów - farmaceutycznych, uprawy roślin wykorzystywanych do wyrobu środków
owadobójczych, grzybobójczych lub podobnych celów.

25
26
27
28

01.29.Z
01.30.Z
01.41.Z
01.42.Z

Uprawa pozostałych roślin wieloletnich.
Rozmnażanie roślin.
Chów i hodowla bydła mlecznego.
Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów, z wyłączeniem
produkcji nasienia bydlęcego.

29

01.43.Z

Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych, z
wyłączeniem produkcji nasienia ogierów.

30

01.44.Z

Chów i hodowla wielbłądów i zwierząt wielbłądowatych.
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31

01.45.Z

32

01.46.Z

33

01.47.Z

34

01.49.Z

35

01.50.Z

Chów i hodowla owiec i kóz, z wyłączeniem: - produkcji surowej
wełny, - produkcji nasienia kozłów i tryków.
Chów i hodowla świń, z wyłączeniem produkcji nasienia knurów.
Chów i hodowla drobiu, z wyłączeniem działalności wylęgarni drobiu.
Chów i hodowla pozostałych zwierząt, z wyłączeniem:
- chowu i hodowla owadów,
- produkcji nasienia królików i pozostałych zwierząt futerkowych,
- produkcji skór zwierząt futerkowych, gadów lub ptaków w
gospodarstwach hodowlanych,
- chowu i hodowli robaków, mięczaków, w tym ślimaków
niejadalnych itp. zwierząt lądowych,
- chów i hodowlę jedwabników; produkcja kokonów jedwabników,
- produkcja sierści zwierzęcej cienkiej lub grubej niezgrzeblonej.
Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność
mieszana).

SEKTORY Z OGRANICZENIAMI
TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW - ZAKAZ FINANSOWANIA ZAKUPU ŚRODKA TRANSPORTU
36

49.41. Z

Transport drogowy towaróww.

37

49.42.Z

Działalność usługowa związana z przeprowadzkami.

TRANSPORT DROGOWY - PRÓG POMOCY DO 100 TYŚ. EURO
38

49.31. Z

Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski, z wyłączeniem:
- miejskich lub podmiejskich przewozów pasażerskich realizowanych
środkami transportu takimi jak: tramwaj, kolej podziemna lub
nadziemna,
- działalności kolei linowo-naziemnych, linowych itp.

39
40

49.32.Z
49.39.Z

41
42

49.41. Z
49.42.Z

Działalność taksówek osobowych.
Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej
niesklasyfikowany, z wyłączeniem: - działalności kolejek linowych
naziemnych, kolejek linowych, wyciągów orczykowych i wyciągów
narciarskich.
Transport drogowy towarów.
Działalność usługowa związana z przeprowadzkami
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Lista produktów wyszczególnionych w Załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską

Wsparcie nie może być udzielone na projekty dotyczące działalności gospodarczej polegającej na produkcji,
przetwarzaniu lub marketingu niżej wymienionych produktów;
-1-2Numer nomenklatury
Opis produktów
brukselskiej
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 nie
wymienione ani nie włączone

DZIAŁ 5
05.04
05.15
DZIAŁ 6
DZIAŁ 7
DZIAŁ 8
DZIAŁ 9
DZIAŁ 10
DZIAŁ 11
DZIAŁ 12
DZIAŁ 13
ex 13.03
DZIAŁ 15
15.01
15.02
15.03

Jelita, pęcherze i żołądki zwierząt (z wyjątkiem rybich),
całe lub w kawałkach, świeże, chłodzone, mrożone,
solone, w solance, suszone lub wędzone
Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej nie
wymienione ani nie włączone; martwe zwierzęta objęte
działami 1 lub 3, nie nadające się do spożycia przez ludzi
Żywe drzewa i inne rośliny; bulwy, korzenie i podobne;
cięte i ozdobne liście
Warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy jadalne
Owoce i orzechy jadalne; skórki owoców cytrusowych lub
melonów
Kawa, herbata i przyprawy, z wyjątkiem herba mate
(pozycja Nr 09.03)
Zbożaa
Produkty przemysłu młynarskiego; słód; skrobie; inulina;
gluten pszenny
Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne;
rośliny przemysłowe i lecznicze; słoma i pasza
Pektyna
Słonina i inny przetworzony tłuszcz wieprzowy;
przetworzony tłuszcz drobiowy
Nieprzetworzone tłuszcze wołowe, owcze i koźle; łój
(łącznie z "premier jus") wytwarzany z tych tłuszczy
Stearyna z tłuszczu, oleju i łoju; olej z tłuszczu, oliwy
i łoju, nie emulgowany, nie mieszany i nie preparowany
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15.04
15.07
15.12
15.13
15.17
DZIAŁ 16
DZIAŁ 17
17.01
17.02
17.03
17.05*

Tłuszcze i oleje z ryb i ssaków morskich, oczyszczane lub
nie
Tłuszcze roślinne, płynne lub stałe, surowe, rafinowane
lub oczyszczane
Tłuszcze i oleje zwierzęce oraz roślinne, uwodorniane,
rafinowane lub nie, ale bez dalszej przeróbki
Margaryna, sztuczna słonina i inne preparowane tłuszcze
jadalne
Pozostałości po oczyszczaniu substancji tłuszczowych i
wosków zwierzęcych lub roślinnych
Przetwory z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków i
innych bezkręgowców wodnych
Cukier trzcinowy lub buraczany i chemicznie czysta
sacharoza, w postaci stałej:
Inne rodzaje cukru; syropy cukrowe; miód syntetyczny
(zmieszany z naturalnym lub nie); karmel
Melasa, odbarwiona lub nie
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
22.05
22.07
ex 22.08*
ex 22.09*

ex 22. 10*

Moszcz winogronowy, fermentujący lub z fermentacją
zatrzymaną w inny sposób niż przez dodanie alkoholu
Wino ze świeżych winogron; moszcz winogronowy z
fermentacją zatrzymaną przez dodanie alkoholu
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 do Traktatu, z wyłączeniem wódek,
likierów i innych napojów spirytusowych, złożone
preparaty alkoholowe (znane jako „skoncentrowane
ekstrakty") do wyrobu napojów.
ocet i jego substytuty
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DZIAŁ 23
DZIAŁ 24
24.01
DZIAŁ 45

Pozostałości i odpady przemysłu spożywczego; gotowa
pasza dla zwierząt
Tytoń nieprzetworzony; odpady tytoniowe:
Korek naturalny surowy; odpady korka; korek kruszony,
granulowany lub mielony

45.01
DZIAŁ 54
54.01
DZIAŁ 57

Len surowy lub przetworzony ale nie przędzony; pakuły i
odpady lniane (w tym skrawki workowe lub

57.01

Konopie naturalne (Cannabis sativa), surowe lub
przetworzone ale nie przędzone; pakuły i odpady z konopi
naturalnych (w tym liny oraz skrawki orkowe lub
rozwłókniane)
*Pozycja dodana artykułem 1 rozporządzenia nr 7a Rady Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej z 18 grudnia 1959
roku (Dz.U. 7 z 30.1.1961, str. 71/61).
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