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Załącznik b)  do karty zgodności z LSR  
 
UWAGA: Należy mieć na uwadze, że o dofinansowanie może się ubiegać podmiot 
wykonujący/planujący wykonywać działalność gospodarczą, do której zastosowanie mają przepisy 
Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,, który spełnia/będzie spełniał definicję 
mikro albo małego przedsiębiorcy 
Wykaz kodów PKD kwalifikujących się do wsparcia w ramach Przedsięwzięcia 2 – Pokolenia 
 

L.P. 
KOD 
PKD Zakres działalności 

1 47.74.Z 
Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, 
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 

2 49.31.Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski 
3 49.32.Z Działalność taksówek osobowych 
4 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany 

5 77.21.Z 
Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (dla osób star-
szych, niepełnosprawnych) 

6 77.29.Z 
Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i 
domowego 

7 85.10.Z Wychowanie przedszkolne 
8 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 
9 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej 

10 85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu 
11 85.59.A Nauka języków obcych 
12 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 
13 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację 

14 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna 

15 86.23.Z Praktyka lekarska dentystyczna 
16 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna 
17 86.90.C Praktyka pielęgniarek i położnych 
18 86.90.D Działalność paramedyczna 

19 86.90.E 
Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej 
niesklasyfikowana 

20 87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską 
21 87.20.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

22 87.30.Z 
Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób 
niepełnosprawnych 

23 87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem 

24 88.10.Z 
Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób 
niepełnosprawnych 

25 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi 

26 88.99.Z 
Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej 
niesklasyfikowana 

27 93.11.Z Działalność obiektów sportowych 
28 93.12.Z Działalność klubów sportowych 
29 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej 
30 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem 
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