
 

 

Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji uczestników projektu 

 

OPIS SEKTORÓW WYKLUCZONYCH Z POMOCY DE MINIMIS 

do projektu 
„Rozwój przedsiębiorczości BARRdzo dobrym sposobem zwiększenia aktywności zawodowej 

mieszkańców Lubelszczyzny 3”  nr RPLU.09.03.00-06-0057/21 

realizowanego przez  Biłgorajską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.  

ul. Kościuszki 65; 23-400 Biłgoraj  

w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 
Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości 

 

SEKTORY WYKLUCZONE 

ROLNICTWO 

KOD 
PKD 

OPIS 

Sektor rolnictwa obejmuje produkcję podstawową, przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu 
artykułów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu UE. 

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. 

01.28.Z 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. 

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, z wyłączeniem produkcji nasienia 
bydlęcego. 



 

 

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

01.44.Z Chów i hodowla wielbłądów i zwierząt wielbłądowatych. 

01.45.Z Chów i hodowla owiec i kóz, z wyłączeniem: 
- produkcji surowej wełny, 
- produkcji nasienia kozłów i tryków. 

01.46.Z Chów i hodowla świń, z wyłączeniem produkcji nasienia knurów. 

01.47.Z Chów i hodowla drobiu, z wyłączeniem działalności wylęgarni drobiu. 

01.49.Z 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. 

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

02.10.Z Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów 
leśnych, z wyłączeniem: 
- ochrony lasów i dróg leśnych, włączając ochronę przeciwpożarową, łącznie z gaszeniem 
pożarów w lasach, 
- przystosowywania, utrzymania i wykorzystania zasobów przyrodniczych w ramach 
realizacji pozaprodukcyjnych funkcji lasu. 

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

 

 
SEKTORY WYKLUCZONE 

RYBOŁÓWSTWO I AKWAKULTURA 

KOD 
PKD 

OPIS 

Sektor rybołówstwa i akwakultury obejmuje wszelką działalność związaną z produkcją i 
przetwarzaniem produktów rybołówstwa lub akwakultury oraz obrotem nimi. 

03.11.Z 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. 

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. 

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. 

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. 

10.20.Z Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków, z wyłączeniem: 
- obróbki wodorostów. 

10.41.Z Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych - w zakresie produkcji olejów z 
ryb. 

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. 

 


