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ceL DZiAŁANiA

Realizacja działania tworzy warunki dla zrównoważonego rozwoju społeczno gospo-
darczego obszarów wiejskich przez udzielenie pomocy na podejmowanie lub rozwi-
janie przez rolników, domowników i małżonków rolników działalności nierolniczej lub 
związanej z rolnictwem w zakresie produkcji lub usług.
Różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania lub rozwijania przez 
rolników, domowników  i małżonków rolników, działalności nierolniczej lub związanej 
z rolnictwem, co wpłynie na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów, promocję za-
trudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich.

KtO MOŻe BYĆ WNiOSKODAWcĄ – BeNeFicJeNci

Beneficjentem operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach 
działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” wdrażanych w ramach 
Wdrażania lokalnej strategii rozwoju może być osoba fizyczna ubezpieczona na pod-
stawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rol-
nik, małżonek rolnika lub domownik.
Uwaga: 
Osoby te muszą jednakże mieć miejsce zamieszkania, siedzibę lub realizować operację 
na terenie objętym lokalną strategią rozwoju w ramach której ubiegają się o finanso-
wanie operacji

JAKie prOJeKtY MOGĄ ZOStAĆ DOFiNANSOWANe  
– ZAKreS pOMOcY

Pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie:
1. usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;
2. usług dla ludności;
3. sprzedaży hurtowej i detalicznej;
4. rzemiosła lub rękodzielnictwa;
5. robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;
6. usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem;
7. usług transportowych;
8. usług komunalnych;
9. przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;
10. magazynowania lub przechowywania towarów;
11. wytwarzania produktów energetycznych z biomasy;
12. rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

Uwaga:
Szczegółowy wykaz działalności gospodarczych, w których zakresie może być przyzna-
na pomoc, znajduje się w części „Wykaz działalności gospodarczych, w których zakre-
sie może być przyznana pomoc”
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KOSZtY KWALiFiKOWALNe – pODLeGAJĄce reFUNDAcJi 
W rAMAcH reALiZAcJi OperAcJi 

1. Budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niezamiesz-
kalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz 
koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki.

2. Nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istnie-
jących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz 
koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki.

3. Zagospodarowania terenu.
4. Zakupu maszyn, narzędzi, urządzeń, wyposażenia i sprzętu.
5. Zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącemu wsparciu po-

dejmowanej lub rozwijanej działalności nierolniczej.
6. Zakupu środków transportu z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych 

przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą, z tym że 
w przypadku zakupu pojazdów samochodowych, naczep lub przyczep:
a) w wysokości nieprzekraczającej trzykrotności pozostałych inwestycyjnych 
kosztów kwalifikowalnych operacji - w przypadku działalności nierolniczej 
w zakresie świadczenia usług wyłącznie transportowych,
b) w wysokości nieprzekraczającej równowartości pozostałych inwestycyj-
nych kosztów kwalifikowalnych operacji - w przypadku działalności nierolni-
czej w zakresie innym niż usługi transportowe

7. Rat zapłaconych tytułem wykonania umowy leasingu, nieprzekraczające ceny 
netto nabycia tych rzeczy, jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na bene-
ficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, lecz nie później niż do dnia zło-
żenia wniosku o płatność ostateczną.

Do kosztów kwalifikowalnych w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych 
kosztów kwalifikowalnych, zalicza się również koszty ogólne:

1. Przygotowania dokumentacji technicznej, w szczególności: kosztorysów, pro-
jektów architektonicznych lub budowlanych, ocen lub raportów oddziaływa-
nia na środowisko, dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, wypisów 
lub wyrysów z katastru nieruchomości, projektów technologicznych.

2. Opłat za patenty lub licencje.
3. Sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz koszty związane 

z kierowaniem robotami budowlanymi.

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także koszty:
1.    Transportu do miejsca realizacji operacji:

a) materiałów służących realizacji operacji,
b) maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu objętych operacją.

2.    Montażu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu objętych operacją.
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Koszty kwalifikowalne liczą się od dnia zawarcia umowy na przyznanie pomocy fi-
nansowej. W przypadku przyznania pomocy do kosztów kwalifikowalnych zalicza się 
również koszty poniesione przez wnioskodawcę przed dniem zawarcia umowy, lecz 
nie wcześniej niż w dniu, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, 
a w przypadku kosztów stanowiących koszty ogólne - poniesionych nie wcześniej niż 
w dniu 1 stycznia 2007 r.

KOSZtY NieKWALiFiKOWANe – Nie pODLeGAJĄce reFUNDAcJi 
W rAMAcH reALiZAcJi OperAcJi 

Kosztami niekwalifikowanymi są wszystkie nie wymienione w rozporządzeniu 
MrirW jako kwalifikowalne, w szczególności: 

1. Podatek od towarów i usług (VAT).
2. Zakup rzeczy używanych.
3. Marża finansującego (leasing).

KrYteriA DOStĘpU  
– JAKie WArUNKi NALeŻY SpeŁNiĆ BY OtrZYMAĆ pOMOc:

1. operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym;
2. operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, 

które mają zastosowanie do tej operacji;
3. działalność, której dotyczy operacja, zarejestrowana jest w miejscowości 

należącej do: gminy wiejskiej, albo gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem 
miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, albo gminy miejskiej, z wyłą-
czeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;

4. inwestycje związane z budową, remontem, wyposażeniem, zagospodarowa-
niem nieruchomości objętych operacją, dotyczą nieruchomości położonych 
w miejscowościach o których mowa w pkt 3;

5. operacja wiąże się z możliwością zatrudnienia w ramach podjętej albo rozwi-
janej działalności nierolniczej;

6. gospodarstwo rolne, w którym pracuje beneficjent było objęte, w roku po-
przedzającym rok złożenia wniosku, płatnościami bezpośrednimi (pełny za-
kres, płatność obszarowa)

7. O pomoc może ubiegać się rolnik lub jego domownik (beneficjenci szczegó-
łowo wymienieni powyżej) który:

a) jest obywatelem pastwa członkowskiego Unii Europejskiej,
b) jest pełnoletni i nie ukończył 60 roku życia,
c) ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do:

•	 gminy wiejskiej lub,
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•	 gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powy-
żej 20 tys. mieszkańców (jedynie w  przypadku realizowania 
tego działania podejściem Leader w ramach osi 4) lub

•	 gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 
5 tys. mieszkańców,

d) nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na pod-
stawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr1698/2005 z dnia 20 
września 20- 05 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich 
przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. l, z poźn. zm.) oraz 
przepisów Unii Europejskiej wydanych w trybie tego rozporządzenia 
lub przepisów odrębnych,

e) nie wystąpił o przyznanie lub nie przyznano mu renty strukturalnej 
w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 lub 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,

f) jest nieprzerwanie ubezpieczony w pełnym zakresie na podstawie 
przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, przez okres co naj-
mniej ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wnio-
sku o przyznanie pomocy,

g) nie będzie realizował operacji jako wspólnik spółki cywilnej;

FOrMA i WYSOKOśĆ pOMOcY

Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych operacji. Maksymalna wyso-
kość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w gospodarstwie rolnym w okresie 
realizacji PROW 2007-2013 nie może przekroczyć          100 000 zł.

poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych 
operacji albo 

80 % kosztów kwalifikowalnych — w przypadku wystąpienia szkody w gospodar-
stwie rolnym rolnika, spowodowanej przez powódź lub obsunięcie się ziemi w rozu-
mieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, jeżeli:
a) wysokość tej szkody, oszacowana przez komisję, o której mowa w art. 4 ust. 7 ustawy 

z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
- średnio powyżej 30 % średniej rocznej produkcji rolnej z trzech lat poprze-

dzających rok, w którym wystąpiła szkoda, albo z trzech lat w okresie pię-
cioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiła szkoda, z pominięciem 
roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji w gospodarstwie rolnym — 
w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich w rozumieniu ustawy z dnia 
29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich 
lub rybach oraz

— nie mniej niż 10 000 zł — w budynkach, budowlach, maszynach lub urządze-
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niach służących do produkcji rolnej, sadach lub plantacjach wieloletnich, lub 
stadach podstawowych zwierząt gospodarskich,

b) w związku z wystąpieniem tej szkody rolnikowi, jego domownikowi w rozumieniu 
przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub małżonkowi tego rolnika nie 
przyznano pomocy finansowej w ramach działania „Przywracanie potencjału pro-
dukcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowa-
dzenie odpowiednich działań zapobiegawczych” objętego Programem,

c) wniosek o przyznanie pomocy został złożony w roku, w którym wystąpiła ta szkoda, 
lub w roku następującym po tym roku.”

Uwaga:
Dany beneficjent może otrzymać pomoc zarówno w ramach osi 3 jak i w ramach dzia-
łania Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju, co daje w sumie możliwość uzyskania 200 
000 zł.

pYtANiA, WĄtpLiWOści

czy wnioskodawca musi prowadzić działalność przed złożeniem wniosku? 
W momencie składania wniosku Wnioskodawca nie musi prowadzić działalności gospo-
darczej. Dopiero po podpisaniu umowy z ARiMR taką działalność jest zobowiązany roz-
począć (uzyskać wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez wój-
ta gminy). Zgodnie z rozporządzeniem ministra rolnictwa, tą działalność Wnioskodaw-
ca musi prowadzić nieprzerwanie przez 5 lat od daty przekazania na „konto” kwoty do-
tacji. Nie można tej działalności wyrejestrować w tym okresie, ale można ja zawieszać.

czy wnioskodawca po rozpoczęciu działalność gospodarczej będzie musiał przejść 
na ZUS?
Jeżeli Wnioskodawca ma co najmniej 3 letni okres ubezpieczenia w KRUS to pozosta-
je dalej ubezpieczony w Kasie. Musi tylko opłacać podwójne składki na ubezpieczenie. 
Ważne jest też, aby w ciągu 7 dni od rozpoczęcia tej działalności powiadomić o tym fak-
cie KRUS. Osoby już prowadzące działalność muszą pamiętać aby nie przekroczyć w 2009 
roku kwoty 2835 zł podatku dochodowego. Jeżeli tą kwotę przekroczymy to w następ-
nym roku musimy ubezpieczyć się w ZUS-ie, a to niestety będzie bardziej kosztowne.

czy wnioskodawca, który chce przejść na rentę strukturalną może skorzystać z dzia-
łania „różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”?
Przechodząc na rentę strukturalna Wnioskodawca nie może prowadzić działalności rol-
niczej ani podjąć zatrudnienia. Może jednak prowadzić działalność gospodarczą. Nie 
może jednocześnie ubiegać się o dofinansowanie z „Różnicowania…” i złożyć wniosku 
o rentę strukturalną. 

czy po rozpoczęciu działalności gospodarczej cała rodzina Wnioskodawcy będzie pła-
ciła podwójne składki w KrUS?
Podwójne składki na ubezpieczenie społeczne płaci jedynie osoba prowadząca działal-
ność gospodarczą lub współpracująca przy jej prowadzeniu. 
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OceNA ZGODNOści OperAcJi Z LOKALNĄ StrAteGiĄ rOZWOJU

Czarnorzecko- Strzyżowska Lokalna Grupa Działania ustaliła następujące kryteria, któ-
re stanowią podstawę do oceny zgodności operacji z LSR. Aby wniosek mógł zostać 
uznany za zgodny z LSR musi być zgodny z:

a) co najmniej jednym celem ogólnym (tabela 1)
b) co najmniej jednym celem szczegółowym (tabela 2)
c) co najmniej jednym przedsięwzięciem zapisanym w LSR (tabela 3)

Tabela 1

Lp. czy operacja przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych LSr? tAK Nie

1 Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez polepsze-
nie zarządzania lokalnymi zasobami - turystyka, przyroda, histo-
ria, gospodarka

2. Odnowa wsi i zachowanie dziedzictwa kulturowego wraz z lep-
szym wykorzystaniem potencjału obszarów wiejskich

3. Aktywizacja społeczności lokalnych zmierzająca do poprawy 
warunków życia i budowania systemów wartości opartych o po-
czucie identyfikacji z obszarem Czarnorzecko - Strzyżowskim

Tabela 2

Lp. czy operacja przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych 
LSr?

tAK Nie

1.1 Wzrost atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej obszarów 
wiejskich

1.2. Wykorzystanie zasobów i tradycji lokalnych do rozwoju przed-
siębiorczości

1.3. Promocja produktów turystycznych

1.4. Wsparcie działalności gospodarczej i tworzenie pozarolniczych 
źródeł dochodu 

1.5. Rozwijanie turystyki lub rekreacji

2.1. Kultywowanie tradycji lokalnych oraz tradycyjnych zawodów

2.2. Ochrona krajobrazu i zabudowy wsi oraz rewitalizacja obiektów 
sakralnych, pomników przyrody, pomników historycznych, bu-
dynków będących zabytkami
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2.3. Budowa, remont lub przebudowa infrastruktury związanej 
z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno- 
kulturalnych

2.4. Budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie obiektów

2.5. Zachowanie, odtwarzanie, zabezpieczanie lub oznakowanie  
cennego, lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodni-
czego, w szczególności dziedzictwa krajobrazowego i przyrodni-
czego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi for-
mami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000

2.6. Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historyczne-
go

3.1. Podnoszenie świadomości społeczności lokalnej

3.2. Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze ob-
jętym LSR

3.3. Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej

Tabela 3

Lp. czy operacja jest zgodna z planowanymi przedsięwzięciami 
w ramach LSr?

tAK Nie

1 Uporządkowanie zasobów turystycznych w obszarze Czarno-
rzecko – Strzyżowskim

2 Wytyczenie, i zagospodarowanie szlaków turystycznych i ście-
żek pieszo- dydaktycznych

3 Budowa ścieżki pieszo- rowerowej, adaptacja pomieszczeń na 
agroturystykę 

4 Promocja Parku sposobem na przybliżenie krainy spokoju 
oraz zachęcenie turysty do odwiedzenia terenu LGD

5 Odbudowa i renowacja obiektów sakralnych

6 Budowa i oznakowanie szlaków architektury drewnianej

7 Odnowa parków oraz zagospodarowanie zespołów dworsko- 
pałacowych

8 Wzrost aktywności społeczno-kulturalnej oraz integracji 
mieszkańców i partnerów LGD

Wnioski uznana za zgodne z LSR oceniane są następnie na podstawie lokalnych kryte-
riów wyboru
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OceNA OperAcJi NA pODStAWie LOKALNYcH KrYteriÓW WYBOrU

Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach działania: Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej.

Lp. Lokalne kryterium oceny 
operacji

Opis lokalnego kryterium oceny 
operacji

punktacja

1. Liczba nowych miejsc pracy 
utworzonych w wyniku re-
alizacji operacji

Preferuje się operacje przyczyniające 
się do utworzenia miejsc pracy:

- 0 miejsc pracy – 0 pkt.

- 1 miejsce pracy – 1 pkt.

- od 2 do 3 miejsc pracy 3 pkt.

- powyżej 3 miejsc pracy – 5 pkt.

Od 0 do 5 

2. Działalność, której doty-
czy operacja oparta jest na 
dziedzictwie kulturowym 
i lokalnych zasobach

Preferuje projekty, których działal-
ność związana jest z lokalna przyro-
da, historia, tradycja kultura, zabyt-
kami, produktami lokalnymi:

- projekt oparty na dziedzictwie 
przyrodniczym, historycznym, kultu-
rowym, architektonicznym, tradycji 
produktach lokalnych – 6 pkt.

- projekt oparty na dziedzictwie 
przyrodniczym, historycznym, kul-
turowym, architektonicznym, trady-
cji – 5 pkt.

- projekt oparty na dziedzictwie 
przyrodniczym, historycznym, kultu-
rowym, tradycji – 4 pkt.

- projekt oparty na dziedzictwie 
przyrodniczym, kulturowym, trady-
cji – 3 pkt.

- projekt oparty na dziedzictwie 
przyrodniczym, lokalnych produk-
tach  – 2 pkt.

- projekt oparty na lokalnych pro-
duktach – 1 pkt.

- projekt nie związanych z przyroda, 
historia, tradycja, zabytkami, pro-
duktami lokalnymi – 0 pkt.

Od 0 do 6
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3. Wysokość wnioskowanej 
kwoty

Preferowane są operacje, których 
wnioskowana kwota nie przekracza 
średniej kwoty dotacji:

-nie przekracza – 3 pkt.

Przekracza – 0 pkt.

Od 0 do 3

4. realizacja celów LSr Preferuje operacje realizujące kilka 
celów szczegółowych LSR

- 3 cele 3 pkt.

- 2 cele – 2 pkt.

- 1 cel – 1 pkt.

Od 1 do 3

Ilość uzyskanych punktów decyduje o kolejności na liście rankingowej projektów
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OD ZŁOŻeNiA WNiOSKU  
DO pODpiSANiA UMOWY NA WYKONANie OperAcJi – prOceDUrY

Po napisaniu wniosku i zgromadzeniu wszystkich wymaganych załączników przychodzi 
czas na jego złożenie. Dokonuje się tego w miejscu i czasie podanym w informacji o na-
borze. Wniosek należy dostarczyć w formie papierowej do Biura Czarnorzecko-Strzy-
żowskiej LGD przy ul. Łukasiewicza 10 w Strzyżowie. Po zamknięciu danego naboru Biu-
ro LGD włącza wnioski o dofinansowanie na listę propozycji projektów, która przekazy-
wana jest Radzie LGD. Wówczas rozpoczyna się procedura oceny wniosków przez LGD:

1. Rada niezwłocznie, lecz nie później niż 21 dni od dnia, w którym upłynął termin 
składania wniosków dokonuje oceny operacji pod kątem zgodności z LSR, a na-
stępnie na podstawie lokalnych kryteriów wyboru każdy (zgodny z LSR)  projekt  
otrzymuje określoną liczbę punktów. 

2. Następnie sporządzona zostaje lista rankingowa ocenionych operacji. Lista ta jest 
bardzo ważna z uwagi na limit dostępnych środków w danym naborze (projekty, 
które nie zmieszczą się w limicie nie zostaną wybrane do dofinansowania).

3. Wyniki oceny LGD przekazuje wnioskodawcom w terminie nie późniejszym niż 21 
dni od dnia zakończenia naboru. Warto wiedzieć, że od decyzji Rady można się 
odwołać w terminie do 7 dni od dnia przekazania wnioskodawcy pisemnej infor-
macji o decyzji Rady.

4. W terminie do 45 dni od dnia zakończenia naboru LGD przekazuje właściwemu 
podmiotowi wdrażającemu (Agencja Rozwoju i Modernizacji Wsi w Rzeszowie) 
całą dokumentacje z naboru oraz wszystkie złożone wnioski, jak również infor-
muje wnioskodawcę o:

	 wybraniu operacji albo jej niewybraniu, wskazując przyczyny niewybra-
nia;

	 liczbie uzyskanych punktów w ramach oceny pod względem spełniania  
lokalnych kryteriów wyboru lub miejscu na liście operacji, które zosta-
ły wybrane.

Instytucja Wdrażająca (IW) – Agencja Rozwoju i Restrukturyzacji Rolnictwa w Rzeszo-
wie rozpatruje wniosek pod kątem formalnym w terminie 4 miesięcy od dnia przeka-
zania tego wniosku przez LGD. Wnioskodawca na żądanie IW ma obowiązek usunię-
cia nieprawidłowości lub braków we wniosku, lecz może to wydłużyć termin rozpatrze-
nia wniosku. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku IW wyznacza termin za-
warcia umowy.
Uwaga:
Przyjmuje się, że cała procedura trwa ok.  8-9 miesięcy
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WYKAZ DZiAŁALNOści GOSpODArcZYcH, 
W KtÓrYcH ZAKreSie MOŻe BYĆ prZYZNANA pOMOc

Numer 
Polskiej 

Klasyfika-
cji Dzia-
łalności 
(PKD)

Rodzaj działalności

1 2

01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich

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

02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem

08.11.Z Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wa-
piennych, gipsu, kredy i łupków

08.12.Z Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu

08.92.Z Wydobywanie torfu

08.99.Z Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane

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

10.12.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu

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

10.31.Z Przetwarzanie i konserwowanie 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

10.52.Z Produkcja lodów

10.61.Z Wytwarzanie produktów przemiału zbóż

10.62.Z Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych

10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek

10.72.Z Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkar-
skich i ciastek

10.73.Z Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych
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10.82.Z Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych

10.83.Z Przetwórstwo herbaty i kawy

10.84.Z Produkcja przypraw

10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań

10.86.Z Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej

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

11.05.Z Produkcja piwa

11.07.Z Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód 
butelkowanych

13.10.A Produkcja przędzy bawełnianej

13.10.B Produkcja przędzy wełnianej

13.10.C Produkcja przędzy z włókien chemicznych

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

13.20.A Produkcja tkanin bawełnianych

13.20.B Produkcja tkanin wełnianych

13.20.C Produkcja tkanin z włókien chemicznych

13.20.D Produkcja pozostałych tkanin

13.30.Z Wykończanie wyrobów włókienniczych

13.91.Z Produkcja dzianin metrażowych

13.92.Z Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych

13.93.Z Produkcja dywanów i chodników

13.94.Z Produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych

13.95.Z Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży

13.96.Z Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych

13.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana

14.11.Z Produkcja odzieży skórzanej

14.12.Z Produkcja odzieży roboczej

14.13.Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej

14.14.Z Produkcja bielizny
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14.19.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży

14.20.Z Produkcja wyrobów futrzarskich

14.31.Z Produkcja wyrobów pończoszniczych

14.39.Z Produkcja pozostałej odzieży dzianej

15.11.Z Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych

15.12.Z Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; pro-
dukcja wyrobów rymarskich

15.20.Z Produkcja obuwia

16.10.Z Produkcja wyrobów tartacznych

16.21.Z Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna

16.22.Z Produkcja gotowych parkietów podłogowych

16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa

16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych

16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i mate-
riałów używanych do wyplatania

17.11.Z Produkcja masy włóknistej

17.12.Z Produkcja papieru i tektury

17.21.Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

17.22.Z Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych

17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych

17.24.Z Produkcja tapet

17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury

18.12.Z Pozostałe drukowanie

18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi

19.20.Z Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej - w zakresie ograni-
czonym do produkcji brykietów z torfu

20.41.Z Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących

20.42.Z Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych

20.53.Z Produkcja olejków eterycznych

22.11.Z Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy

22.19.Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy

22.21.Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych

22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
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22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

23.11.Z Produkcja szkła płaskiego

23.12.Z Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego

23.13.Z Produkcja szkła gospodarczego

23.31.Z Produkcja ceramicznych kafli i płytek

23.32.Z Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych z wypalanej gliny

23.41.Z Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych

23.42.Z Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych

23.49.Z Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych

23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu

23.62.Z Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu

23.69.Z Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu

23.70.Z Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia

23.91.Z Produkcja wyrobów ściernych

23.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie in-
dziej niesklasyfikowana

24.31.Z Produkcja prętów ciągnionych na zimno

24.32.Z Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno

24.33.Z Produkcja wyrobów formowanych na zimno

24.34.Z Produkcja drutu

24.44.Z Produkcja miedzi

24.51.Z Odlewnictwo żeliwa

24.52.Z Odlewnictwo staliwa

24.53.Z Odlewnictwo metali lekkich

24.54.A Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi

24.54.B Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane

25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

25.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

25.21.Z Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania

25.30.Z Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorą-
cą wodą

25.50.Z Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków

25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych

25.71.Z Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców
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25.72.Z Produkcja zamków i zawiasów

25.73.Z Produkcja narzędzi

25.91.Z Produkcja pojemników metalowych

25.92.Z Produkcja opakowań z metali

25.93.Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn

25.94.Z Produkcja złączy i śrub

25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowa-
na

26.11.Z
Produkcja elementów elektronicznych - w zakresie ograniczonym do produkcji elektro-
nicznych złączek do obwodów drukowanych; produkcji elektronicznych przełączników 
stosowanych w aparaturze elektronicznej

26.40.Z Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku - w zakresie ograniczonym 
do produkcji konsoli do gier video

26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych

26.52.Z Produkcja zegarków i zegarów

26.70.Z Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego

27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej

27.31.Z Produkcja kabli światłowodowych

27.32.Z Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli

27.33.Z Produkcja sprzętu instalacyjnego

27.40.Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego

27.51.Z Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego

27.52.Z Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego

27.90.Z
Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego - w zakresie ograniczonym do produkcji 
elektrycznych narzędzi do spawania i lutowania; produkcji ochronników przeciwprze-
pięciowych

28.11.Z

Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i mo-
tocyklowych - w zakresie ograniczonym do produkcji tłoków, pierścieni tłoków, gaźni-
ków do silników spalania wewnętrznego, silników Diesla itp.; produkcji zaworów wlo-
towych i wylotowych do silników spalania wewnętrznego

28.12.Z
Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego - w za-
kresie ograniczonym do produkcji kurków i zaworów do napędu hydraulicznego 
i pneumatycznego

28.14.Z Produkcja pozostałych kurków i zaworów

28.21.Z Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych

28.22.Z Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków - w zakresie ograniczonym do produk-
cji taczek

28.23.Z Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń pery-
feryjnych



18

28.24.Z Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych

28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowa-
na

28.30.Z Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa

28.41.Z Produkcja maszyn do obróbki metalu

28.49.Z Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych

28.93.Z Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napo-
jów

28.94.Z Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego

28.95.Z Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego

28.96.Z Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyro-
bów z tych materiałów

28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfiko-
wana

29.32.Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem 
motocykli - w zakresie ograniczonym do produkcji siedzeń do samochodów

30.12.Z Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych

30.20.Z Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego - w zakresie ograniczonym 
do produkcji siedzeń dla taboru szynowego

30.30.Z
Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn - w zakre-
sie ograniczonym do produkcji siedzeń do statków powietrznych, kosmicznych i po-
dobnych maszyn

30.92.Z Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich

30.99.Z Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana

31.01.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych

31.02.Z Produkcja mebli kuchennych

31.03.Z Produkcja materaców

31.09.Z Produkcja pozostałych mebli

32.11.Z Produkcja monet

32.12.Z Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych

32.13.Z Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych

32.20.Z Produkcja instrumentów muzycznych

32.30.Z Produkcja sprzętu sportowego

32.40.Z Produkcja gier i zabawek
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32.50.Z

Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystycz-
ne - w zakresie ograniczonym do produkcji termometrów medycznych, laboratoryj-
nych wag, inkubatorów i różnorodnych przyrządów, aparatów, instrumentów pomia-
rowych i kontrolnych; produkcji okularów korekcyjnych, okularów przeciwsłonecznych, 
soczewek wykonywanych na receptę, soczewek kontaktowych, okularów ochronnych

32.91.Z Produkcja mioteł, szczotek i pędzli

32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych - w zakresie ograniczonym do 
naprawy i konserwacji grzejników i kotłów centralnego ogrzewania

33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn

33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych

33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

33.15.Z Naprawa i konserwacja statków i łodzi

33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia

33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych - w zakresie ograniczonym do produkcji gazu uzyskane-
go jako produkt uboczny pochodzenia rolniczego lub z odpadów

37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych

38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne

38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych

38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych

39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z go-
spodarką odpadami

41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkal-
nych

42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych - w zakresie 
ograniczonym do wiercenia i obudowywania studni

42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie in-
dziej niesklasyfikowane

43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę

43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych

43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyj-
nych

43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
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43.31.Z Tynkowanie

43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej

43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian

43.34.Z Malowanie i szklenie

43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem 
motocykli

46.11.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, su-
rowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów

46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych

46.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domo-
wego i drobnych wyrobów metalowych

46.16.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyro-
bów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych

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

46.24.Z Sprzedaż hurtowa skór

46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

46.32.Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa

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

46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych

46.36.Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich

46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw

46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki

46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych

46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego

46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków 
czyszczących

46.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków

46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych

46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego
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46.48.Z Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii

46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

46.61.Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia

46.62.Z Sprzedaż hurtowa obrabiarek

46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inży-
nierii lądowej i wodnej

46.64.Z Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn 
dziewiarskich

46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych

46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych

46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hy-
draulicznego i grzejnego

46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów

46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żyw-
ności, napojów i wyrobów tytoniowych

47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

47.21.Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw 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

47.24.Z Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzo-
na w wyspecjalizowanych sklepach

47.29.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.41.Z
Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowa-
dzona w wyspecjalizowanych sklepach - w zakresie ograniczonym do sprzedaży deta-
licznej komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych 
sklepach

47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych skle-
pach
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47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych skle-
pach

47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wy-
specjalizowanych sklepach

47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć 
ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona 
w wyspecjalizowanych sklepach

47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku 
domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowa-
nych sklepach

47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecja-
lizowanych sklepach

47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych 
sklepach

47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych 
sklepach

47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona 
w wyspecjalizowanych sklepach

47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjali-
zowanych sklepach

47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, 
karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych 
sklepach

47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych 
sklepach

47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych skle-
pach

47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na stra-
ganach i targowiskach

47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straga-
nach i targowiskach

47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
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47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targo-
wiskami

49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

49.41.Z Transport drogowy towarów

49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami

50.10.Z Transport morski i przybrzeżny pasażerski

50.20.Z Transport morski i przybrzeżny towarów

50.30.Z Transport wodny śródlądowy pasażerski

50.40.Z Transport wodny śródlądowy towarów

52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych

52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

52.29.B Działalność śródlądowych agencji transportowych

52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych

53.20.Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska

55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe

55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie

56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne

56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) 

56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów

58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza

58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem

62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputero-
wych

63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna dzia-
łalność

66.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat

66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
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66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne

69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

71.11.Z Działalność w zakresie architektury

71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności

71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne

73.11.Z Działalność agencji reklamowych

73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radiu i telewizji

73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych

73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (In-
ternet) 

73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej

74.20.Z Działalność fotograficzna

74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami

74.90.Z

Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfiko-
wana - w zakresie ograniczonym do kontroli dokumentów przewozowych, informacji 
dotyczących stawek za fracht; doradztwa w zakresie agronomii; doradztwa związane-
go z bezpieczeństwem

75.00.Z Działalność weterynaryjna

77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem moto-
cykli

77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

77.22.Z Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.

77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

77.31.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych

77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery

77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego

77.35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego - w zakresie ograniczonym do 
wynajmu balonów bez załogi

77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie in-
dziej niesklasyfikowane
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78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej

78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

79.11.A Działalność agentów turystycznych

79.11.B Działalność pośredników turystycznych

79.12.Z Działalność organizatorów turystyki

79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej

79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

80.10.Z Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa

80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa

80.30.Z Działalność detektywistyczna

81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

81.29.Z Pozostałe sprzątanie

81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna 
działalność wspomagająca prowadzenie biura

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

82.92.Z Działalność związana z pakowaniem

82.99.Z
Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie in-
dziej niesklasyfikowana - w zakresie ograniczonym do usług stenografii, stenotypii; 
usług przyjmowania telefonów

85.10.Z Wychowanie przedszkolne

85.32.A
Technika - wyłącznie w zakresie szkół zawodowych dla dorosłych poniżej poziomu uni-
wersyteckiego, włączając szkoły nauki jazdy dla zawodowych kierowców; kształcenia 
ludzi dorosłych, tj. osób, które nie podlegają obowiązkowej edukacji

85.32.B

Zasadnicze szkoły zawodowe - wyłącznie w zakresie szkół zawodowych dla dorosłych 
poniżej poziomu uniwersyteckiego, włączając szkoły nauki jazdy dla zawodowych kie-
rowców; kształcenia ludzi dorosłych, tj. osób, które nie podlegają obowiązkowej edu-
kacji

85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej - w zakresie ograniczonym do działalności 
szkół tańca i instruktorów tańca

85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

85.59.A Nauka języków obcych
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85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna

87.20.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi

87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełno-
sprawnych

87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi

90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych - w zakresie ograni-
czonym do działalności cyrkowej

91.01.A Działalność bibliotek

93.11.Z Działalność obiektów sportowych

93.12.Z Działalność klubów sportowych

93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem

93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego - w zakresie ograniczonym do 
naprawy telefonów przenośnych i kamer

95.21.Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

95.22.Z Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku do-
mowego i ogrodniczego

95.23.Z Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych

95.24.Z Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego

95.25.Z Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii

95.29.Z Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne

96.03.Z Pogrzeby i działalność pokrewna

96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
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NABOrY WNiOSKÓW W cZArNOrZecKO-StrZYŻOWSKieJ LGD

Lp. Działanie
2010 2011 2012 2013

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

1

Różnicowa-
nie w kie-
runku dzia-
łalności nie-
rolniczej

2

Tworzenie 
i rozwój mi-
kroprzedsię-
biorstw

3 Odnowa 
i rozwój wsi

4
Małe pro-
jekty

Nabory na działanie „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” odbywać się 
będą wg powyższej tabeli (pula każdego to 379 245 zł). 

Uwaga: 
Nabory na działanie „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” ogłaszane są 
również przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w Rzeszo-
wie. Więcej informacji na ten temat w Podkarpackim Oddziale ARiMR: al. Tadeusza 
Rejtana 36, 35-310 Rzeszów, tel. 17 875 60 00 oraz na www.arimr.gov.pl




