
PKD – numery przemysłu spotkań i wydarzeń oraz usługi powiązane

Pogrubione - objęte wsparciem, pozostałe - nieobjęte wsparciem

79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA 
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE
Grupa główna 79.12 Organizator turystyki
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki (incentive travel, turystyka biznesowa, turystyka przyjazdowa, biura 
podróży)
79.11 A Działalność agentów i pośredników turystycznych 
79.11.B Działalność pośredników turystycznych
Grupa główna 79.9. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane
79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

MICE
73.11 Działalność agencji reklamowych (duża cześć agencji eventowych, ślubnych. Ważne – tylko do 10% agencji 
reklamowych to agencje eventowe)
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
Grupa główna 93.2 Działalność rozrywkowa i rekreacyjna 
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (do 31.07.2020). Nowe PKD 93.29 A i B (od 1.08.2020)
93.29 A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub 
rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
93.29 B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (duża część agencji 
eventowych)

USŁUGI POWIĄZANE
18.12 Z Pozostałe drukowanie (zaproszenia na wydarzenia, branding, scenografia)
25. 11 Z Produkcja części metalowych
49.39 i 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany 
52.20.Z Transport morski i przybrzeżny towarów
58.13 z i 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
59.14 Z Działalność związana z projekcją filmów
63.12.Z Działalność portali internetowych związanych z rezerwacjami turystyki i biletów na festiwale
PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
74.20 Z Działalność fotograficzna
74.30 Z Działalność związana z tłumaczeniami konferencyjnymi
77. 21 Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.51 Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85. 52 Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (szkolenia)
93.11.Z Działalność obiektów sportowych
93.12.Z Działalność klubów sportowych
93.13 Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
93.21 Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (np. hostessy)



TARGI 
82.30.Z Organizacja targów, wystaw i kongresów
52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami
77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych 

KULTURA
90.01 Z Wystawianie przedstawień artystycznych
90.02.Z Wspomaganie przedstawień
90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza
90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
91.02 Z Działalność muzeów 
93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa niesklasyfikowana
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa

55 ZAKWATEROWANIE 
55.10 Z Hotele
55.20 Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
55.90 Z Pozostałe zakwaterowanie

GASTRONOMIA

56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych 
56.29.Z Pozostała działalność gastronomiczna
56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
77.29 Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

FITNESS  
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej 
93.11.Z Działalność obiektów sportowych
93.13.Z Działalność obiektów dot. poprawy kondycji fizycznej
93.19.Z Pozostała działalność sportowa


