
Odpowiedź: 

Należy rozróżnić na potrzeby aplikowania o środki w ramach działania 1.4 POIG dwa rodzaje 
kodów PKD. Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w 
ramach POIG, w pkt 5g) należy wpisać numer kodu PKD podstawowej działalności podmiotu, 
a podany kod musi figurować w aktualnym dokumencie rejestrowym Wnioskodawcy, w 
ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej (kod podmiotu). Natomiast w pkt 
12.1 należy wpisać numer/y kodu PKD działalności, której/których dotyczy Projekt (kod 
projektu). 

W zw. z powyższym kod w pkt 5g) wpisywany jest w oparciu o aktualny (na dzień złożenia 
Wniosku o dofinansowanie) dokument rejestrowy Wnioskodawcy. 

Co do pkt 12.1 to jednym z kryteriów formalnych uwzględnionych w Przewodniku po 
kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach POIG dla działania 1.4 jest kryterium: 
„Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania 
wsparcia w ramach danego działania PO IG”. W zw. z tym, już na etapie oceny formalnej 
wniosku o dofinansowanie, badane będzie czy w świetle § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie warunków i trybu 
udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju, działalność, której dotyczy Projekt może być wspierana w ramach Działania 
1.4. 

Dodatkowo warto zauważyć, że jednym z kryteriów merytorycznych dostępu jest 
zagadnienie czy przedmiotem projektu jest rozwiązanie z obszaru wysokich i średnio-
wysokich technologii. Jeśli projekt nie będzie wpisywał się w jedną z pozycji Listy branży z 
zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii objętych wsparciem w konkursie, która 
stanowi jeden z dokumentów konkursowych, nie będzie mógł być zakwalifikowany do 
dofinansowania. 

Wnioskodawca powinien podawać faktyczne kody PKD, wiążące się z prowadzoną 
działalnością. Nie w każdym wypadku będzie to kod 72.19.Z (Badania naukowe i prace 
rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych). Zgodnie z Listą 
branży z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii objętych wsparciem w konkursie 
wybór branż dotyczących rozwiązania, będącego przedmiotem Projektu jest znacznie 
szerszy. 

Należy zauważyć, że kod PKD Projektu nie musi być tożsamy z kodem PKD prowadzonej 
działalności. 
 


