Zestawienie ma charakter orientacyjny, po uzgodnieniu z Zamawiającym Wykonawca może dokonać w
przedmiotowym zestawieniu zmian/korekt dla potrzeb realizacji zamówienia
Przypisanie kodów klasyfikacji PKD do obszarów inteligentnej specjalizacji Mazowsza
Specjalizacja: Bezpieczna żywność
Lista kodów klasyfikacji PKD, które można powiązać z inteligentną specjalizacją:
Dział, grupa, klasa,
podklasa PKD
01.11.Z
01.12.Z

Opis słowny

01.14.Z
01.15.Z
01.16.Z
01.19.Z
01.21.Z
01.22.Z
01.23.Z
01.24.Z

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu
Uprawa ryżu
Uprawa warzyw, włączając melony, oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin
bulwiastych
Uprawa trzciny cukrowej
Uprawa tytoniu
Uprawa roślin włóknistych
Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie
Uprawa winogron
Uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych
Uprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych
Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych

01.25.Z

Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów

01.26.Z

Uprawa drzew oleistych

01.27.Z

Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów

01.28.Z

Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do
produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych

01.29.Z
01.30.Z
01.41.Z
01.42.Z
01.43.Z
01.44.Z
01.45.Z
01.46.Z
01.47.Z
01.49.Z
01.50.Z
01.61.Z
01.62.Z
01.63.Z
01.64.Z
01.70.Z
03.11.Z
03.12.Z
03.21.Z

Uprawa pozostałych roślin wieloletnich
Rozmnażanie roślin
Chów i hodowla bydła mlecznego
Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów
Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych
Chów i hodowla wielbłądów i zwierząt wielbłądowatych
Chów i hodowla owiec i kóz
Chów i hodowla świń
Chów i hodowla drobiu
Chów i hodowla pozostałych zwierząt
Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)
Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
Działalność usługowa następująca po zbiorach
Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin
Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową
Rybołówstwo w wodach morskich
Rybołówstwo w wodach śródlądowych
Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich

01.13.Z

Dział, grupa, klasa,
podklasa PKD
03.22.Z
10.11.Z
10.12.Z
10.13.Z
10.20.Z
10.31.Z
10.32 Z
10.41.Z
10.42.Z
10.51.Z
10.52.Z
10.61.Z
10.62.Z
10.71.Z
10.72.Z
10.73.Z
10.81.Z
10.82.Z
10.83.Z
10.84.Z
10.85.Z
10.86.Z
10.89.Z
10.91.Z
10.92.Z
11.01.Z
11.02.Z
11.03.Z
11.04.Z
11.05.Z
11.06.Z
11.07.Z
16.24.Z
17.11.Z
17.12.Z
17.21.Z
17.29.Z
20.12.Z
20.13.Z
20.14.Z
20.15.Z
20.16.Z
20.17.Z

Opis słowny
Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych
Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu
Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu
Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego
Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków
Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków
Produkcja soków z owoców i warzyw
Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych
Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych
Przetwórstwo mleka i wyrób serów
Produkcja lodów
Wytwarzanie produktów przemiału zbóż
Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych
Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek
Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów
ciastkarskich i ciastek
Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych
Produkcja cukru
Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych
Przetwórstwo herbaty i kawy
Produkcja przypraw
Wytwarzanie gotowych posiłków i dań
Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności
dietetycznej
Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana
Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich
Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych
Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi
Produkcja win gronowych
Produkcja cydru i pozostałych win owocowych
Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych
Produkcja piwa
Produkcja słodu
Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód
butelkowanych
Produkcja opakowań drewnianych
Produkcja masy włóknistej
Produkcja papieru i tektury
Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury
Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
Produkcja barwników i pigmentów
Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych
Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych
Produkcja nawozów i związków azotowych
Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych
Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych

Dział, grupa, klasa,
podklasa PKD
20.20.Z
20.53.Z
20.59.Z
22.22.Z
22.29.Z
23.13.Z
25.91.Z
25.92.Z
46.11.Z
46.17.Z
46.21.Z
46.22.Z
46.23.Z
46.31.Z
46.32.Z
46.33.Z
46.34.B
46.36.Z
46.37.Z
46.38.Z
46.39.Z
46.61.Z
47.11.Z
47.21.Z
47.22.Z
47.23.Z
47.24.Z
47.25.Z
47.29.Z
47.81.Z
56.10.A
56.10.B
56.21.Z
56.29.Z
56.30.Z
71.20.A
75.00.Z

Opis słowny
Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych
Produkcja olejków eterycznych
Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
Produkcja szkła gospodarczego
Produkcja pojemników metalowych
Produkcja opakowań z metali
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt,
surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów
tytoniowych
Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt
Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin
Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt
Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych
Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych
Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich
Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw
Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą
żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach
Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach
Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach
Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach
Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na
straganach i targowiskach
Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne
Ruchome placówki gastronomiczne
Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)
Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
Przygotowywanie i podawanie napojów
Badania i analizy związane z jakością żywności
Działalność weterynaryjna

Specjalizacja: Inteligentne systemy zarządzania
Lista kodów klasyfikacji PKD, które można powiązać z inteligentną specjalizacją:
Dział, grupa, klasa,
podklasa PKD
26.11.Z
26.12.Z
26.20.Z
26.30.Z
26.40.Z
26.51.Z
26.80.Z
61.10.Z
61.20.Z
61.30.Z
61.90.Z
58.29.Z
62.01.Z
62.02.Z
62.03.Z
62.09.Z
63.11.Z

Opis słowny
Produkcja elementów elektronicznych
Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych
Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
Produkcja sprzętu telekomunikacyjnego
Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji
Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem
telekomunikacji satelitarnej
Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
Działalność związana z oprogramowaniem
Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych
Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność

Specjalizacja: Nowoczesne usługi dla biznesu
Lista kodów klasyfikacji PKD, które można powiązać z inteligentną specjalizacją:
Dział, grupa, klasa,
podklasa PKD
94.11.Z
64.19.Z
64.20.Z
64.30.Z
64.91.Z
64.92.Z
64.99.Z
66.11.Z
66.19.Z
66.21.Z
66.30.Z
68.31.Z
68.32.Z
69.20.Z

Opis słowny
Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
Pozostałe pośrednictwo pieniężne
Działalność holdingów finansowych
Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych
Leasing finansowy
Pozostałe formy udzielania kredytów
Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Zarządzanie rynkami finansowymi
Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń
i funduszów emerytalnych
Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
Działalność związana z zarządzaniem funduszami
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Dział, grupa, klasa,
podklasa PKD
70.10.Z
70.21.Z
70.22.Z
74.90.Z

Opis słowny
Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów
finansowych
Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana

Specjalizacja: Wysoka jakość życia
Lista kodów klasyfikacji PKD, które można powiązać z inteligentną specjalizacją:
Dział, grupa, klasa,
podklasa PKD
71.20.A
79.11.A
79.11.B
79.12.Z
79.90.A
79.90.B

Opis słowny

85.10.Z

Badania i analizy związane z jakością żywności
Działalność agentów turystycznych
Działalność pośredników turystycznych
Działalność organizatorów turystyki
Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
Działalność w zakresie informacji turystycznej
Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana
Wychowanie przedszkolne

85.20.Z
85.31.A
85.31.B
85.31.C
85.32.A
85.32.B
85.32.C
85.41.Z
85.42.B
85.51Z
85.52.Z
85.59.B
85.60.Z
86.10.Z
86.21.Z
86.22.Z
86.23.Z
86.90.A
86.90.B
86.90.C
86.90.D
86.90.E
90.01.Z
90.02.Z

Szkoły podstawowe
Gimnazja
Licea ogólnokształcące
Licea profilowane
Technika
Zasadnicze szkoły zawodowe
Szkoły specjalne przysposabiające do pracy
Szkoły policealne
Szkoły wyższe
Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
Działalność wspomagająca edukację
Działalność szpitali
Praktyka lekarska ogólna
Praktyka lekarska specjalistyczna
Praktyka lekarska dentystyczna
Działalność fizjoterapeutyczna
Działalność pogotowia ratunkowego
Praktyka pielęgniarek i położnych
Działalność paramedyczna
Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

79.90.C

Dział, grupa, klasa,
podklasa PKD
90.03.Z
90.04.Z
91.01.A
91.01.B
91.02.Z
91.03.Z
91.04.Z
93.11.Z
93.12.Z
93.13.Z
93.19.Z
93.21.Z
93.29.Z

Opis słowny
Artystyczna i literacka działalność twórcza
Działalność obiektów kulturalnych
Działalność bibliotek
Działalność archiwów
Działalność muzeów
Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych
Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony
przyrody
Działalność obiektów sportowych
Działalność klubów sportowych
Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
Pozostała działalność związana ze sportem
Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

