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Załącznik nr 3 do Trybu składania wniosków o dofinansowanie projektu 

w ramach Poddziałania 5.2.1. Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw 

Osi priorytetowej 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  

na lata 2007-2013   

 

 

Działalności gospodarcze (PKD 2007) wykluczone ze wsparcia   

1. jednostki wytwórcze energii elektrycznej i ciepła wykorzystujące energię wiatrową, w 

tym budowa elektrowni wiatrowych:  

PKD 2007: Nazwa kodu: 

35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej  

35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej 

35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej  

35.14.Z Handel energią elektryczną 

42.22.Z  Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych  

i elektroenergetycznych (UWAGA! Ze wsparcia nie jest 

wykluczona budowa linii telekomunikacyjnych sklasyfikowana 

pod tym samym kodem PKD 2007 – 42.22.Z). 

 

2. prywatne praktyki lekarskie: 

PKD 2007: Nazwa kodu: 

86.10.Z Działalność szpitali 

86.21.Z Praktyka lekarska ogólna 

86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna 

86.23.Z Praktyka lekarska dentystyczna 

86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna  

86.90.B Działalność pogotowia ratunkowego 

86.90.D Działalność paramedyczna  

86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej 

niesklasyfikowana 

 

3. działalność handlowa detaliczna i hurtowa: 

cała sekcja G Handel hurtowy i detaliczny: PKD 2007 od podklasy 45.11.Z do 

47.99.Z włącznie;  

 

UWAGA! Ze wsparcia nie jest wykluczona działalność: 

PKD 2007: Nazwa kodu: 

 45.20.Z  Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych  

z włączeniem motocykli;  

45.40.Z  Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa  

i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części  
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i akcesoriów do nich - tylko w zakresie, gdy projekt jest 

związany z naprawą i konserwacją motocykli, a nie ich 

handlem). 

 

4. na projekty mające na celu świadczenie usług poczty elektronicznej: 

PKD 2007: Nazwa kodu: 

82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów  

i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca 

prowadzenie biura – UWAGA! Ze wsparcia wykluczona jest 

działalność oznaczona tym kodem lecz wyłącznie związana  

z działalnością usługową w zakresie wynajmu skrzynki 

pocztowej oraz obsługą poczty, włączając pocztę elektroniczną, 

w zakresie sortowania wstępnego, adresowania itp. Pozostałe 

działalności określone kodem 82.19.Z nie są wykluczone ze 

wsparcia. 

 

  

5. na projekty mające na celu świadczenie usług hostingowych oraz usług związanych  

z rejestracją i utrzymaniem domen internetowych: 

PKD 2007: Nazwa kodu: 

63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi 

(hosting) i podobna działalność 

63.12.Z Działalność portali internetowych 

63.91.Z Działalność agencji informacyjnych 

63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie 

indziej niesklasyfikowana 

 

 

6.  usługi finansowe: 

sekcja K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa: PKD 2007 od podklasy: 

64.11.Z do 66.30.Z 

 

7. usługi rynku nieruchomości: 

sekcja L Działalność związana z obsługą rynku nieruchomoś; PKD 2007: 

68.20.Z, 68.31.Z, 68.32.Z 

 

8. usługi konsultingowe: 

PKD 2007: Nazwa kodu: 

69.10.Z  Działalność prawnicza 

69.20.Z  Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 

  70.2   Doradztwo związane z zarządzaniem: 

   70.21.Z     Stosunki międzyludzkie (public relation) i komunikacja 

70.22.Z  Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności 

gospodarczej i zarządzania: 

 


