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Załącznik nr 2 do Regulaminu wsparcia w zakresie podnoszenia kompetencji i kwalifikacji kadr 

Przedsiębiorstw 

 

 

Wykaz branż/sektorów wysokiego wzrostu w Małopolsce 

 

Uwaga! – część z poniższych numerów może podlegać wykluczeniu z udzielenia pomocy de 

minimis.  

Szczegółowe informacje możesz uzyskać w Punkcie Obsługi. 

 

Sekcja C - przetwórstwo przemysłowe 

Grupa Dział 

10.8 Produkcja pozostałych artykułów 

spożywczych 

Produkcja artykułów spożywczych 

13.3 Wykończanie wyrobów włókienniczych Produkcja wyrobów tekstylnych 

16.2 Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i 

materiałów używanych do wyplatania 

Produkcja wyrobów z drewna oraz 

korka, z wyłączeniem mebli; produkcja 

wyrobów ze słomy i materiałów 

używanych do wyplatania 

17.2 Produkcja wyrobów z papieru i tektury Produkcja papieru i wyrobów z papieru 

18.1 Drukowanie i działalność usługowa 

związana z poligrafią 

Poligrafia i reprodukcja zapisanych 

nośników informacji 

20.1 Produkcja podstawowych chemikaliów, 

nawozów i związków azotowych, 

tworzyw sztucznych i kauczuku 

syntetycznego w formach 

podstawowych 

Produkcja chemikaliów i wyrobów 

chemicznych 

20.2 Produkcja pestycydów i pozostałych 

środków agrochemicznych 

21.1 Produkcja podstawowych substancji 

farmaceutycznych 

Produkcja podstawowych substancji 

farmaceutycznych oraz leków i 

pozostałych wyrobów 

farmaceutycznych 

22.2 Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych i 

tworzyw sztucznych 

Produkcja wyrobów z gumy 

23.1 Produkcja szkła i wyrobów ze szkła Produkcja wyrobów z pozostałych 

mineralnych surowców niemetalicznych 23.2 Produkcja wyrobów ogniotrwałych 

24.3 Produkcja pozostałych wyrobów ze stali 

poddanej wstępnej obróbce 

Produkcja metali 

25.1 Produkcja metalowych elementów 

konstrukcyjnych 

Produkcja metalowych wyrobów 

gotowych, z wyłączeniem maszyn i 

urządzeń 25.4 Produkcja broni i amunicji 
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25.6 Obróbka metali i nakładanie powłok na 
metale; obróbka mechaniczna elementów 
metalowych 

25.7 Produkcja wyrobów nożowniczych, 

sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych 

ogólnego przeznaczenia 

25.9 Produkcja pozostałych gotowych wyrobów 

metalowych 

26.1 Produkcja elektronicznych elementów i 

obwodów drukowanych 

Produkcja komputerów, wyrobów 

elektronicznych i optycznych 

27.4 Produkcja elektrycznego sprzętu 

oświetleniowego 

Produkcja urządzeń elektrycznych 

29.2 Produkcja nadwozi do pojazdów 

silnikowych, produkcja przyczep i naczep 
Produkcja pojazdów samochodowych, 

przyczep i naczep, z wyłączeniem 

motocykli 29.3 Produkcja części i akcesoriów do pojazdów 
silnikowych 

30.3 Produkcja statków powietrznych, statków 

kosmicznych i podobnych maszyn 

Produkcja pozostałego sprzętu 

transportowego 

31.0 Produkcja mebli Produkcja mebli 

32.3 Produkcja sprzętu sportowego 
Pozostała produkcja wyrobów 

32.4 Produkcja gier i zabawek 

Sekcja G - handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając 

motocykle 

Grupa Dział 

46.4 Sprzedaż hurtowa artykułów użytku 

domowego 

Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu 

pojazdami samochodowymi 

47.2 Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i 

wyrobów tytoniowych prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach 

Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu 

detalicznego pojazdami samochodowymi 

47.4 Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii 

informacyjne i komunikacyjnej prowadzona 

w wyspecjalizowanych sklepach 

47.5 Sprzedaż detaliczna artykułów użytku 

domowego prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach 

47.7 Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów 

prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach 

47.9 Sprzedaż detaliczna prowadzona poza 

siecią sklepową, straganami i 

targowiskami 
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Sekcja H - transport i gospodarka magazynowa 

Grupa Dział 

49.4 Transport drogowy towarów oraz 

działalność usługowa związana z 

przeprowadzkami 

Transport lądowy oraz transport 

rurociągowy 

49.5 Transport rurociągowy 

52.1 Magazynowanie i przechowywanie towarów Magazynowanie i działalność 

usługowa wspomagająca transport 52.2 Działalność usługowa wspomagająca 

transport 

Sekcja J - informacja i komunikacja 

Grupa Dział 

62.0 Działalność związana z oprogramowaniem i 

doradztwem w zakresie informatyki oraz 

działalność powiązana 

Działalność związana z 

oprogramowaniem i doradztwem w 

zakresie informatyki oraz działalność 

powiązana 

63.1 Przetwarzanie danych, zarzadzanie 

stronami internetowymi (hosting) i podobna 

działalność; działalność portali 

internetowych 

Działalność usługowa w zakresie 

informacji 

Sekcja l - działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 

Grupa Dział 

68.2 Wynajem i zarzadzanie nieruchomościami 

własnymi lub dzierżawionymi 

Działalność związana z obsługą rynku 

nieruchomości 

Sekcja M - działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 

Grupa Dział 

69.2 Działalność prawnicza, rachunkowo- 

księgowa i doradztwo podatkowe 

Działalność prawnicza, rachunkowo- 

księgowa i doradztwo podatkowe 

70.2 Doradztwo związane z zarządzaniem Działalność firm centralnych (head 

offices); doradztwo związane z 

zarządzaniem 

72.1 Badania naukowe i prace rozwojowe w 

dziedzinie nauk przyrodniczych i 

technicznych 

Badania naukowe i prace rozwojowe 

74.9 Pozostała działalność profesjonalna, 

naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana 

Pozostała działalność profesjonalna, 

naukowa i techniczna 
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Sekcja P - edukacja 

Grupa Dział 

85.1 Wychowanie przedszkolne 
Edukacja 

85.4 Szkoły policealne oraz wyższe 

Sekcja Q - opieka zdrowotna i pomoc społeczna 

Grupa Dział 

86.1 Działalność szpitali Opieka zdrowotna 

87.2 Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi 
Pomoc społeczna z zakwaterowaniem 

87.9 Pozostała pomoc społeczna z 

zakwaterowaniem 

88.9 Pozostała pomoc społeczna bez 

zakwaterowania 

Pomoc społeczna bez zakwaterowania 

90.0 Działalność twórcza związana z kulturą i 

rozrywką 

Działalność twórcza związana z kulturą 

i rozrywką 

Sekcja R - działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 

Grupa Dział 

91.0 Działalność bibliotek, archiwów, muzeów 

oraz pozostała działalność związana z 

kulturą 

Działalność bibliotek, archiwów, 

muzeów oraz pozostała działalność 

związana z kulturą 

 


