LISTA WYKLUCZEŃ
I.

WYKLUCZENIA PODMIOTOWE:

DOTYCZY JEDNOSTKOWYCH „MAŁYCH POŻYCZEK INWESTYCYJNYCH”, „MAŁYCH POŻYCZEK INWESTYCYJNYCH2”
ORAZ „POŻYCZEK INWESTYCYJNYCH” UDZIELANYCH NA WARUNKACH KORZYSTNIEJSZYCH NIŻ RYNKOWE
ZGODNIE Z ZASADAMI UDZIELANIA POMOCY DE MINIMIS
1. SEKTORY WYKLUCZONE:

WYKLUCZENIE OGÓLNE
Przedsiębiorca nie może otrzymać pożyczki, jeżeli jest wykluczony stosownie do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013
z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy
de minimis.
DODATKOWE WYKLUCZENIA - UŻYWANE POJĘCIA
SEKTORY WYKLUCZONE
SEKTORY
Z OGRANICZENIAMI

Lp.

Przedsiębiorca posiadający PKD działalności wykluczonej nie może otrzymać pożyczki.
Przedsiębiorca posiadający PKD w ramach sektora z ograniczeniami otrzyma pożyczkę
w ograniczonym zakresie.

KOD PKD

OPIS
SEKTORY WYKLUCZONE

1.

2.

Grupa PKD
rozpoczynających Uprawy rolne inne niż wieloletnie
się od 01.1
Grupa PKD
rozpoczynających Uprawa roślin wieloletnich
się od 01.2

3.

01.30.Z

4.

Grupa PKD
rozpoczynających Chów i hodowla zwierząt
się od 01.4

5.

01.50.Z

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

6.

01.63.Z

Działalność usługowa następująca po zbiorach – w zakresie przygotowania ziaren
kakaowych, np. łuskania

7.

01.70.Z

Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową

8.

02.10.Z

Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów
leśnych

9.

02.30.Z

Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna

10.

11.

Rozmnażanie roślin

Dział PKD
rozpoczynających Rybactwo
się od 03
Dział PKD
rozpoczynających Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (Lignitu)
się od 05
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12.

13.

Dział PKD
rozpoczynających Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego
się od 06
Dział PKD
rozpoczynających Górnictwo rud metali
się od 07

14.

10.11.Z

Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu

15.

10.12.Z

Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu

16.

10.13.Z

Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego

17.

10.20.Z

Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków

18.

10.31.Z

Przetwórstwo i konserwowanie ziemniaków

19.

10.32.Z

Produkcja soków z owoców i warzyw

20.

10.39.Z

Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

21.

10.41.Z

Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych

22.

10.42.Z

Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych

23.

10.51.Z

Przetwórstwo mleka i wyrobów serów, z wyłączeniem produkcji masła

24.

10.61.Z

Wytwarzanie produktów przemiału zbóż

25.

10.62.Z

Wytwarzanie skrobi i produktów skrobiowych

26.

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

27.

10.81.Z

Produkcja cukru

28.

10.84.Z

Produkcja przypraw – w zakresie produkcji octu

29.

10.89.Z

Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej nieklasyfikowana - dotyczy
podmiotów zajmujących się działalnością – w zakresie produkcji wyrobów z jaj, miodu
i karmelu

30.

10.91.Z

Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich

31.

10.92.Z

Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych

32.

11.01.Z

Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi

33.

11.02.Z

Produkcja win gronowych

34.

11.03.Z

Produkcja cydru i pozostałych win owocowych

35.

11.04.Z

Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych

36.

13.10.D

Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici - dotyczy
podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie wydobywania włókna ze słomy
lnianej i konopnej

37.

20.14.Z

Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych – w zakresie produkcji
alkoholu etylowego

38.

46.21.Z

Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie sprzedaży hurtowej zboża,
rzepaku lub wprowadzania do obrotu materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych

39.

46.22.Z

Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin
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40.

46.31.Z

Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

41.

46.32.Z

Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa

42.

46.33.Z

Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie sprzedaży hurtowej mleka
i wyrobów mleczarskich

43.

52.10.B

Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów - dotyczy podmiotów
zajmujących się działalnością w zakresie usługowego zamrażania i przechowywania
produktów rolnych

2. SEKTORY Z OGRANICZENIAMI:
Lp.

KOD PKD

OPIS
SEKTORY Z OGRANICZENIAMI

TRANSPORT - ZAKAZ FINANSOWANIA ZAKUPU ŚRODKA TRANSPORTU I URZĄDZEŃ TRANSPORTOWYCH
1.

49.41.Z

Transport drogowy towarów

TRANSPORT - PRÓG POMOCY DO 100 TYS. EURO
(na cel inny niż zakup środka transportu i urządzeń transportowych)
1.

49.41.Z

Transport drogowy towarów

II. WYKLUCZENIA PRZEDMIOTOWE:
DOTYCZY JEDNOSTKOWYCH „MAŁYCH POŻYCZEK INWESTYCYJNYCH”, „MAŁYCH POŻYCZEK INWESTYCYJNYCH2”
ORAZ „POŻYCZEK INWESTYCYJNYCH” UDZIELANYCH NA WARUNKACH KORZYSTNIEJSZYCH NIŻ RYNKOWE
ZGODNIE Z ZASADAMI UDZIELANIA POMOCY DE MINIMIS ORAZ NA WARUNKACH RYNKOWYCH
1. Z FINANSOWANIA WYKLUCZONE SĄ INWESTYCJE ZWIĄZANE Z PKD WYMIENIONYMI W PKT. I.1 ORAZ I.2
POWYŻEJ, Z ZASTRZEŻENIEM, ŻE PKT. I.2 NIE DOTYCZY POŻYCZEK UDZIELANYCH NA ZASADACH RYNKOWYCH
2. W RAMACH UDZIELANYCH POŻYCZEK NIE JEST RÓWNIEŻ MOŻLIWE:
1)
2)
3)

4)
5)

6)
7)
8)
9)
10)

11)
12)
13)
14)
15)

finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów
Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;
prefinansowanie wydatków, na które otrzymano dofinansowanie w formie dotacji lub pomocy zwrotnej;
refinansowanie inwestycji, które w dniu podjęcia decyzji inwestycyjnej zostały fizycznie ukończone lub w pełni
wdrożone, w tym również refinansowanie całości lub części wydatków, które na dzień złożenia wniosku o udzielenie
Jednostkowej Pożyczki zostały już poniesione;
refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych;
dokonanie spłaty zobowiązań publiczno – prawnych, wymagalnych przed 1 marca 2020 roku, a także spłaty
zobowiązań wynikających z sankcji nałożonych na Ostatecznego Odbiorcę, w tym na podstawie decyzji
administracyjnych i prawomocnych wyroków sądowych;
cele niezgodne z Celami Inwestycji określonymi w Karcie Produktu i Regulaminie udzielania „MAŁEJ POŻYCZKI
INWESTYCYJNEJ”, „MAŁEJ POŻYCZKI INWESTYCYJNEJ2” oraz „POŻYCZKI INWESTYCYJNEJ”;
finansowanie zakupu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu;
finansowanie zakupu nieruchomości przeznaczonych do obrotu;
finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych lub zabudowanych innych niż określone w pkt. II.2.8) powyżej,
w kwocie przekraczającej 10 % wypłaconej Jednostkowej Pożyczki;
finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników lub innych przedsięwzięć bezpośrednio
objętych zakresem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 w sprawie Europejskiego
Funduszu Społecznego;
finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta
lub importera tytoniu i wyrobów tytoniowych;
finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera napojów
alkoholowych;
finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera treści
pornograficznych;
finansowanie działalności w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją;
finansowanie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach
o niskich wygranych;
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16) finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera środków
odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów;
17) finansowanie likwidacji ani budowy elektrowni jądrowych;
18) finansowanie inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych
w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE;
19) finansowanie inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane z ochroną środowiska
lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania
na środowisko;
20) finansowanie inwestycji w zakresie produkcji i pierwszego etapu przetwórstwa produktów rolnych (czynności
dokonywane na produkcie rolnym objętym Załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w wyniku
których powstaje produkt będący produktem zawartym w ww. Załączniku);
21) finansowanie działalności badawczo-rozwojowej;
22) finansowanie projektów inwestycyjnych podmiotów ekonomii społecznej;
23) finansowanie wsparcia międzynarodowej współpracy gospodarczej przedsiębiorstw;
24) inne cele, których finansowanie jest wykluczone na mocy innych właściwych przepisów.
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