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Załącznik c)  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 3 – Turystyka 
 

L.P. 
KOD 
PKD Zakres działalności 

1 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 
2 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania 

3 55.30.Z 
Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namio-
towe 

4 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie 
5 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 
6 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne 

7 56.21.Z 
Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (kater-
ing) 

8 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna 
9 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów 

10 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (na cele turystyczne) 
11 79.11.A Działalność agentów turystycznych 

12 79.11.B Działalność pośredników turystycznych 
13 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki 
14 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych 
15 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej 

16 79.90.C 
Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfi-
kowana 

17 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych 
18 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych 
19 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza 
20 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych 
21 91.01.A Działalność bibliotek 
22 91.01.B Działalność archiwów 
23 91.02.Z Działalność muzeów 

24 91.03.Z 
Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji tury-
stycznych 

25 91.04.Z 
Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów 
ochrony przyrody 

25a 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej 
26 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 

26a 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej 

27 96.09.Z 

Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – w zakresie 
działalności usługowej związanej z opieką nad zwierzętami domowymi (wyży-
wienie, pielęgnowanie, strzyżenie, pilnowanie i tresura) 
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