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METODOLOGIA 

 

 

Podmioty działające na rynku ustalono na podstawie researchu: katalogów 

branżowych, stron instytucji otoczenia biznesu, bazy własnej Klastra Life 

Science oraz materiałów prasowych i katalogów targowych.  

Podmioty ułożono wg następującej kolejności: producenci żywności 

tradycyjnej, producenci żywności funkcjonalnej, producenci żywności 

ekologicznej, wsparcie produkcji żywności oraz firmy zajmujące się produkcją 

rolną. 

Podmioty opisane w dziale „Kluczowe Projekty” ustalono w toku researchu 

instytucji finansujących, stron uczelni wyższych i jednostek naukowych oraz 

podmiotów prywatnych. Projekty zostały ułożone alfabetycznie wg tytułów.  

Z katalogu celowo wyłączono firmy zajmujące się sprzedażą oraz dystrybucją 

artykułów spożywczych, mikro firmy zajmujące się uprawą warzyw i owoców, 

mikro firmy zajmujące się produkcją jaj oraz piekarnie.  

Dane statystyczne podane w raporcie pochodzą z Głównego Urzędu 

Statystycznego, Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej (Eurostatu) lub 

obliczeń własnych na podstawie zgromadzonych materiałów. 
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BIOREGION W LICZBACH  
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PODMIOTY DZIAŁAJĄCE NA RYNKU 
 

ŻYWNOŚĆ TRADYCYJNA 

 

ANGELINA CHOCOLATE SP. Z O.O. (https://www.angelinachocolate.pl) 

Opis firmy: Firma zajmuje się produkcją czekolady na zlecenie, prowadzi również 

sprzedaż własnych wyrobów 

Słowa kluczowe: czekolada i produkty czekoladopodobne 

 

 

APPOL SP. Z O.O. (http://appol.pl/) 

Opis firmy: Firma zajmuje się produkcją soków NFC, naturalnych aromatów 

i suszu owocowego. 

Słowa kluczowe: sok NFC, przetwórstwo warzyw i owoców 

 

 

AMARG SP. Z O.O. (http://www.zpm.pl) 

Opis firmy: Firma jest producentem margaryny Krzeszowickiej, oleju oraz frytury. 

Słowa kluczowe: margaryna, tłuszcze 

 

 

BACÓWKA TOWARY TRADYCYJNE SP Z O. O. SK. (http://bacowkatowary.pl) 

Opis firmy: Firma jest producentem tradycyjnych wyrobów wędliniarskich. 

Posiada własną sieć sklepów. 

Słowa kluczowe: Mięso i wędliny 

 

 

BAHLSEN POLSKA SP. Z O. O. SP.K. (http://bahlsen.pl/)  

Opis firmy: Firma jest producentem takich marek cukierniczych jak: Krakuski, Hit, 

Leibniz. 

Słowa kluczowe: ciastka, przekąski słodkie i słone 

 

 

BALADOR POLSKA RAFAŁ MAKULEC (http://www.balador.pl/)  

Opis firmy: Firma działa na rynku HoReCa, oferując różnego rodzaju mieszanki 

herbat ekspresowych. W ofercie firmy są herbaty kopertowane, herbaty 

z zawieszką, herbaty pływające, dodatki dla gastronomii oraz 

konfekcjonowanie herbat. 

Słowa kluczowe: herbata, konfekcjonowanie 

 

 

 

 

https://www.angelinachocolate.pl/
http://appol.pl/
http://www.zpm.pl/
http://bacowkatowary.pl/
http://bahlsen.pl/
http://www.balador.pl/
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BOWIKA SP. Z O.O. SK (http://bowika.pl/) 

Opis firmy: Firma zajmuje się produkcją deserów w proszku tj. budynie, galaretki 

oraz kisiele. W ofercie producent posiada również przyprawy. 

Słowa kluczowe: produkty instant, przyprawy i zioła 

 

 

BROWAR GRYBÓW BROWAR PILSWEIZER S.A. (http://pilsweizer.com/)  

Opis firmy: Firma zajmuje się produkcją piwa regionalnego przy wykorzystaniu 

tradycyjnej receptury. 

Słowa kluczowe: piwo i browar 

 

 

CARLSBERG POLSKA S.A. BROWAR OKOCIM (http://okocim.pl/)  

Opis firmy: Firma specjalizuje się w produkcji różnych odmian piwa.  

Słowa kluczowe: piwo i browar, alkohol 

 

 

CECHINI DYSTRYBUCJA SP. Z O.O. (http://www.cechini-muszyna.pl/) 

Opis firmy: Firma zajmuje się produkcją wód mineralnych, butelkowanych 

w rozlewni w Muszynie.  

Słowa kluczowe: wody mineralne 

 

 

COCA - COLA HBC POLSKA SP. Z O.O. (http://www.coca-colahellenic.pl/)  

Opis firmy: Fabryka produkuje i dystrybuuje napoje i wody obecne na rynku 

zarówno pod globalną marką Coca-Cola jak i lokalnych marek produktów. 

Słowa kluczowe: napoje niegazowane i woda, napoje gazowane, soki 

i nektary, energetyki i izotoniki, herbata czarna, kolorowe i ziołowe 

 

 

DAN CAKE POLONIA SP. Z O.O. (www.dancake.pl/)  

Opis firmy: Firma jest producentem pieczywa, w tym chlebów tostowych, jak 

również ciast, np. rolad, babek, keksów.  

Słowa kluczowe: przekąski słodkie i słone, ciastka, wyroby czekoladowe 

i słodycze, piekarnictwo 

 

 

DWOREK 1905 PRZETWÓRNIA OWOCOWO-WARZYWNA  

(http://www.dworek1905.pl/) 

Opis firmy: Firma jest producentem warzyw i zup w słoikach. 

Słowa kluczowe: przetwórstwo warzywno-owocowy 

 

 

 

http://bowika.pl/
http://pilsweizer.com/
http://okocim.pl/
http://www.cechini-muszyna.pl/
http://www.coca-colahellenic.pl/
http://www.dancake.pl/
http://www.dworek1905.pl/
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EKOBAY SP. Z O. O. (http://browarmalopolski.pl) 

Opis firmy: Ekobay jest właścicielem browaru małopolskiego, dostarczającego 

na rynek dwa gatunki piwa, każde w dwóch wariantach smakowych. Produkty 

browaru dystrybuowane są w małopolskich sklepach i restauracjach. 

Słowa kluczowe: piwo i browar, alkohol 

 

 

EURIAL POLSKA SP. Z O.O. (http://www.eurial.pl/) 

Opis firmy: Firma jest producentem nabiału dla gastronomii oraz na rynek 

detaliczny. Właściciel marki Merci Chef! Spółka jest polską filią francuskiej 

mleczarni.  

Słowa kluczowe: nabiał, ser i seropodobne 

 

 

EUROWAFEL SP. Z O. O. SP. K. (http://eurowafel.pl/Home-2.html)  

Opis firmy: Firma specjalizuje się w produkcji wafli. 

Słowa kluczowe: przekąski słodkie i słone 

 

 

FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA JANAS SP. J. (http://www.firmajanas.pl/)  

Opis firmy: Firma zajmuje się produkcją i dystrybucją produktów z grupy mięso-

wędliny-drób.  

Słowa kluczowe: mięso i wędliny 

 

 

FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA ELMAK ELŻBIETA TWORZYDŁO 

(http://www.makaronyelmak.pl) 

Opis firmy: Firma zajmuje się produkcją makaronu. 

Słowa kluczowe: zboża, makaron 

 

 

„FANTIC" GÓRSZCZAK SPÓŁKA JAWNA (http://fantic.pl/) 

Opis firmy: Firma zajmuje się produkcją napojów gazowanych, soków oraz wód 

mineralnych 

Słowa kluczowe: napoje bezalkoholowe, wody mineralne 

 

 

FELIKS SAŁATKI SP. Z O.O. (http://www.przetwory-feliks.pl) 

Opis firmy: Firma zajmuje się produkcją sałatek warzywnych w słoikach 

Słowa kluczowe: przetwórstwo warzyw i owoców 

 

 

 

 

http://browarmalopolski.pl/
http://www.eurial.pl/
http://eurowafel.pl/Home-2.html
http://www.firmajanas.pl/
http://www.makaronyelmak.pl/
http://fantic.pl/
http://www.przetwory-feliks.pl/
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FOODCARE SP. Z.O.O. (http://foodcare.pl)  

Opis firmy: Firma jest producentem wyrobów deserowych oraz napojów.  

Słowa kluczowe: produkty zbożowe, energetyki i izotoniki, napoje niegazowane 

i woda 

 

 

GRANA (http://www.grana.pl)) 

Opis firmy: Producent napojów instant produkowanych na bazie zbóż, korzeni 

i owoców.  

Słowa kluczowe: produkty zbożowe, kawa i produkty instant 

 

 

INTERSNACK POLAND SP. Z O. O.. (http://www.intersnack.pl/)  

Opis firmy: Firma zajmuje się produkcją słonych przekąsek, orzechów, 

produktów opartych na bazie orzecha, np. masło orzechowe.  

Słowa kluczowe: przekąski słodkie i słone 

 

 

INVIVO ORGANICS S.C. JOANNA JAROSZ, ANNA BLICHARSKA-MÓL 

(http://www.mojeconieco.pl/)  

Opis firmy: Firma zajmuje się produkcją mieszanek bakaliowych, do których 

wykorzystywane są przede wszystkim produkty z Małopolski.  

Słowa kluczowe: przekąski słodkie i słone 

 

 

LAJKONIK SNACKS SP. Z.O.O. (http://lajkonik.pl/)  

Opis firmy: Firma specjalizuje się w produkcji słonych przekąsek, takich jak: Kulki, 

Paluszki, Krakersy, Rewersy, Precelki, itp. 

Słowa kluczowe: przekąski słodkie i słone 

 

 

KABANOS KOJS MIROSŁAW I JOANNA KOJS-KOWALCZYK SP. J. 

(http://www.kabanos.biz.pl/pl/index)  

Opis firmy: Zakład mięsno-wędliniarski, których produkty sprzedawane są 

w oryginalnej, górskiej oprawie.  

Słowa kluczowe: mięso i wędliny 

 

 

KOPALNIA SOLI BOCHNIA SP. Z.O.O. (http://kopalnia-bochnia.pl/)  

Opis firmy: Kopalni produkuje sól spożywczą. 

Słowa kluczowe: wydobycie soli, przyprawy i sosy 

 

 

 

http://foodcare.pl/
http://www.grana.pl/
http://www.intersnack.pl/
http://www.mojeconieco.pl/
http://lajkonik.pl/
http://www.kabanos.biz.pl/pl/index
http://kopalnia-bochnia.pl/
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KOPALNIA SOLI WIELICZKA S.A. (https://www.kopalnia.pl/)  

Opis firmy: Kopalnia produkuje sól spożywczą 

Słowa kluczowe: wydobycie soli, przyprawy i sosy 

 

 

MOLINO SP. Z.O.O. (http://molino.com.pl/)  

Opis firmy: Firma zajmuje się wypiekaniem kukurydzianych tortilli według 

tradycyjnej meksykańskiej receptury.  

Słowa kluczowe: produkty zbożowe 

 

 

OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA LIMANOWA 

(http://www.osm-limanowa.com.pl/)  

Opis firmy: Firma specjalizuje się w produkcji serów dojrzewających typu 

holenderskiego oraz twarogów. Kilka spośród jej produktów zostało wpisane na 

listę produktów tradycyjnych. 

Słowa kluczowe: przetwórstwo mleka, sery i wyroby seropodobne 

 

 

OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W MIECHOWIE 

(http://osm.miechow.pl/)  

Opis firmy: Firma produkuje ok. 60 różnych rodzajów nabiału. 

Słowa kluczowe: przetwórstwo mleka, sery i wyroby seropodobne 

 

 

OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W SKALE (http://osmskala.pl/ ) 

Opis firmy: Firma produkuje produkty z nabiału.  

Słowa kluczowe: przetwórstwo mleka, sery i wyroby seropodobne 

 

 

PROFIBRA SP. Z.O.O. (http://profibra.pl/)  

Opis firmy: Głównym przedmiotem działania firmy jest produkcja koncentratów 

i mieszanek na bazie ziemniaków z dodatkiem błonnika. Producent mieszanek 

przypraw, ziół i warzyw suszonych oraz produktów bezglutenowych 

i niskobiałkowych. 

Słowa kluczowe: przyprawy i sosy, przetwórstwo warzyw  

 

 

PIERKARNIA POLANKA SP. Z.O.O. (http://www.piekarniapolanka.pl/)  

Opis firmy: Firma zajmuje się produkcją pieczywa oraz wyrobów cukierniczych 

i ciastkarskich.  

Słowa kluczowe: piekarnictwo, ciastka 

 

 

https://www.kopalnia.pl/
http://molino.com.pl/
http://www.osm-limanowa.com.pl/
http://osm.miechow.pl/
http://osmskala.pl/
http://profibra.pl/
http://www.piekarniapolanka.pl/Strona-Glowna-61.html
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PIOTR BACA PPHU AGIFA (http://www.kawa.agifa.pl/)  

Opis firmy: Firma zajmuje się wypalaniem i sprzedażą kawy. Sprowadzane ziarna 

są wypalane na bieżąco, w należącej do Agify palarni, dzięki czemu nie muszą 

być magazynowane i nie tracą właściwości aromatycznych i smakowych. 

Słowa kluczowe: kawa i produkty instant 

 

 

POLSKIE ZAKŁADY ZBOŻOWE PZZ W KRAKOWIE S.A.  

(http://www.pzzkrakow.com.pl/)  

Opis firmy: Firma zajmuje się produkcją mąki piekarniczej.  

Słowa kluczowe: produkty zbożowe 

 

 

PPH ANKORP SP.ZO.O. (http://www.musztardykonik.pl/)  

Opis firmy: Firma jest producentem musztard, które przygotowywane są na 

bazie tradycyjnych przepisów. 

Słowa kluczowe: przyprawy i sosy 

 

 

PPHU THIER S.C. AGNIESZKA THIER, MAREK THIER (www.malopolankazdroj.pl/)  

Opis firmy: Firma zajmuje się produkcją naturalnej wody mineralnej 

Małopolanka Zdrój.   

Słowa kluczowe: napoje niegazowane i woda 

 

 

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LODÓW KORAL JÓZEF KORAL S.J.  

(http://koral.com.pl/)  

Opis firmy: Producent lodów, właściciel marek Koral i Bracia Koral - Lody Jak 

Dawniej. Asortyment firmy obejmuje przede wszystkim lody impulsowe na 

patyku, w rożku, w kubeczkach, oraz szeroki wybór lodów w familijnych 

opakowaniach.  

Słowa kluczowe: lody 

  

 

ROLESKI SP. J. (http://republikaroleski.pl/) 

Opis firmy: Firma produkuje tzw. przyprawy mokre, czyli keczupy, koncentraty, 

sosy majonezowe i musztardy.   

Słowa kluczowe: musztardy, przyprawy mokre  

 

 

SĄDECKA GRUPA PRODUCENTÓW JAJ AGRO-FERMA SP. Z O.O.  

(http://www.agroferma.com.pl/pl) 

Opis firmy: Firma zrzesza osiem firm drobiarskich, odpowiada za pakowanie 

i selekcja jaj. 

http://www.kawa.agifa.pl/
http://www.pzzkrakow.com.pl/
http://www.musztardykonik.pl/
http://www.malopolankazdroj.pl/
http://koral.com.pl/
http://republikaroleski.pl/
http://www.agroferma.com.pl/pl
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Słowa kluczowe: produkcja jaj 

SĄDECKA GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW 

 „OWOC ŁĄCKI” SP. Z O.O. (http://www.owoclacki.pl/) 

Opis firmy: Firma produkuje świeże warzywa i owoce,, soki owocowe i warzywne 

oraz koncentraty.   

Słowa kluczowe: przetwórstwo warzyw i owoców, soki, świeże warzywa i owoce  

 

 

SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W WIEPRZU (http://www.smwieprz.pl/)  

Opis firmy: Firma produkuje różne rodzaje nabiału. 

Słowa kluczowe: przetwórstwo mleka, sery i wyroby seropodobne 

 

 

SZCZYRZYCKI BROWAR CYSTERSÓW GRYF ADAM CZEPIEL & WSPÓLNICY S.K.  

(http://www.browarszczyrzyc.pl/index.php)  

Opis firmy: Firma specjalizuje się w produkcji piwa.  

Słowa kluczowe: browar i piwo, alkohol 

 

 

SOKOŁÓW S.A. ODDZIAŁ W TARNOWIE  

Opis firmy: Jest to jeden z kilku zakładów produkcyjnych firmy Sokołów S.A., 

specjalizujący się w produkcji mięsa i wyrobów wędliniarskich. 

Słowa kluczowe: wędliny i mięso 

 

 

TYMBARK MWS SP. Z. O.O. SP.K (https://tymbark.com/) 

Opis firmy: Firma specjalizuje się w produkcji soków, napojów i nektarów 

z owoców i warzyw.  

Słowa kluczowe: przetwórstwo owoców i warzyw, napoje 

 

 

TEEKANNE POLSKA SP. Z.O.O. (http://www.teekanne.pl/)  

Opis firmy: Firma jest producentem różnych rodzajów herbat, np. czarnej, 

zielonej, owocowej.  

Słowa kluczowe: herbaty czarne, owocowe i ziołowe, herbaty ekspresowe  

 

 

WĘDZONKA SP. Z.O.O. (http://www.wedzonka.com/)  

Opis firmy: Produkcja wyrobów wędliniarskich opartych na tradycyjnych 

recepturach przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych 

i surowców pochodzących z gospodarstw górskich, ekologicznych.  

Słowa kluczowe: wędliny i mięso 

 

 

 

http://www.owoclacki.pl/
http://www.smwieprz.pl/
http://www.browarszczyrzyc.pl/index.php
https://tymbark.com/
http://www.teekanne.pl/
http://www.wedzonka.com/
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WINNICA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO (http://winnica-uj.pl/)  

Opis firmy: Winnica nad Dworskim Potokiem zajmuje się produkcją 

uniwersyteckich win. 

Słowa kluczowe: wino, winnica, alkohol 

 

 

WAWEL S.A. (https://www.wawel.com.pl/pl/)  

Opis firmy: Firma oferuje kilkadziesiąt rodzajów produktów, w tym: czekoladę, 

batony, czekoladki nadziewane, bombonierki, wafle, śliwki w czekoladzie oraz 

cukierki.  

Słowa kluczowe: wyroby cukiernicze, czekolada, ciastka 

 

 

WOSANA S.A. (http://www.wosana.pl/pl/)  

Opis firmy: Firma zajmuje się produkcją soków, napojów, wód źródlanych 

i mineralnych. 

Słowa kluczowe: napoje bezalkoholowe, woda, spirulina  

 

 

ZAKŁAD MIĘSNY ROBERT TYRAN ROBERT TYRAN, AGATA TYRAN S.C. 

(http://www.zmtyran.pl)  

Opis firmy: Firma zajmuje się przede wszystkim rozbiorem i produkcją wyrobów 

mięsnych. 

Słowa kluczowe: wędliny i mięso 

 

 

ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY "MARS" ANDRZEJ MICHNIAK 

(http://www.octownia.com) 

Opis firmy: Firma zajmuje się produkcją octu spirytusowego, jabłkowego oraz 

winnego. 

Słowa kluczowe: ocet 

 

 

ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MLECZARSKIEGO DOMINIK SP. Z O. O. (http://www.zpm-

dominik.pl/)  

Opis firmy: Firma jest zakładem przetwórczym i hurtownią nabiałową.  

Słowa kluczowe: produkcja, nabiał, sery i wyroby seropodobne 

 

 

ZAKŁADY MIĘSNE SZUBRYT WOJCIECH SZUBRYT (http://www.szubryt.pl) 

Opis firmy: Firma zajmuje się produkcją i dystrybucją produktów wędliniarskich.  

Słowa kluczowe: wędliny i mięso 

 

 

 

http://winnica-uj.pl/
https://www.wawel.com.pl/pl/
http://www.wosana.pl/pl/
http://www.zmtyran.pl/
http://www.octownia.com/
http://www.zpm-dominik.pl/
http://www.zpm-dominik.pl/
http://www.szubryt.pl/
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ZAKŁADY MIĘSNE WADOWICE SP. Z O. O.. (http://www.zmwadowice.pl/)  

Opis firmy: Firma zajmuje się produkcją i dystrybucją mięsa i produktów 

wędliniarskich. Dodatkowo sprzedaż wyrobów garmażeryjnych.  

Słowa kluczowe: wędliny i mięso 

 

 

ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO SKAWA S.A.  

(http://www.skawa.com.pl/pl)  

Opis firmy: Firma jest producentem kilku rodzajów wyrobów cukierniczych, np. 

wafle, draże, pierniki.  

Słowa kluczowe: wyroby cukiernicze, czekolada, ciastka 

 

 

ŻYWIEC ZDRÓJ S.A. (https://www.zywiec-zdroj.pl/) 

Opis firmy: Firma jest jednym z kluczowych w Polsce producentów wody 

mineralnej, należącym do grupy spółek Danone.  

Słowa kluczowe: żywność tradycyjna, napoje niegazowane i woda 

  

http://www.zmwadowice.pl/
http://www.skawa.com.pl/pl
https://www.zywiec-zdroj.pl/
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ŻYWNOŚĆ FUNKCJONALNA 

 

 

CUKIERNIA BROSZKIEWICZ, WŁODARZCYK S.J.  

Opis firmy: Firma zajmuje się produkcją pieczywa oraz wyrobów cukierniczych 

i ciastkarskich.  

Słowa kluczowe: lody funkcjonalne 

 

 

KRAKOWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE HERBAPOL W KRAKOWIE S.A.  

(http://herbapol.krakow.pl/)  

Opis firmy: Firma wytwarza produkty na bazie ziół w celach leczniczych. Do 

produkcji stosuje materiały wyjściowe i opakowaniowe pochodzące 

z nadzorowanych plantacji oraz od kwalifikowanych i zatwierdzanych 

dostawców. W swojej ofercie ma także mieszanki dla zwierząt domowych 

i gospodarskich.  

Słowa kluczowe: ziołolecznictwo, zioła 

 

 

OSHEE POLSKA SP. Z O. O. (http://www.oshee.eu/) 

Opis firmy: Producent głównie napojów izotonicznych oraz wody mineralnej 

Kinga Pienińska. W ofercie firmy znajduje się ponad 50 produktów.  

Słowa kluczowe: energetyki i izotoniki, napoje niegazowane i woda 

 

 

PIWNICZANKA SP. PRACY (http://piwniczanka.pl/) 

Opis firmy: Firma zajmuje produkcją wód mineralnych i smakowych.  

Słowa kluczowe: wody lecznicze, napoje funkcjonalne, 

 

 

UNIPRO SP. Z.O.O. (http://www.uniproinfo.pl/index.html)  

Opis firmy: Firma zajmuje się produkcją żywności funkcjonalnej, specjalizując się 

głównie w zupach.  

Słowa kluczowe: zupy 

 

 

UZDROWISKO WYSOWA S.A. (http://www.uzdrowisko-wysowa.pl/)  

Opis firmy: Firma zajmuje się prowadzeniem leczenia uzdrowiskowego 

i rehabilitacji oraz produkcją wód mineralnych, leczniczych i smakowych.  

Słowa kluczowe: wody lecznicze, napoje funkcjonalne 

 

  

http://herbapol.krakow.pl/
http://piwniczanka.pl/
http://www.uniproinfo.pl/index.html
http://www.uzdrowisko-wysowa.pl/
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ŻYWNOŚĆ EKOLOGICZNA 

 

 

ALINA KALFAS ZPHU (http://www.kochanow.eu/)  

Opis firmy: Firma zajmuje się produkcją zakwasów na żur, barszcz biały 

i czerwony na bazie produktów z gospodarstw ekologicznych.  

Słowa kluczowe: produkty ekologiczne, zakwas 

 

 

BATOM.PL JÓZEF LEŚNIAK (http://www.batom.pl/)  

Opis firmy: Firma jest hurtownią zdrowej i ekologicznej żywności, prowadzi sklep 

internetowy oraz produkcję własnej linii produktów Batom.  

Słowa kluczowe: przetwórstwo owoców, produkty zbożowe 

 

 

GRAŻYNA GREGORCZYK FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA ANIA 

(http://bioania.pl/)  

Opis firmy: Firma specjalizuje się w produkcji ekologicznych wyrobów 

ciastkarskich. 

Słowa kluczowe:, wyroby cukiernicze, ciastka 

 

 

GRZEGORZ MUCHA P.O.W. KAMIONNA (http://www.kamionna.com/)  

Opis firmy: Firma zajmuje się produkcją certyfikowanej, ekologicznej żywności, 

przetworów z owoców w słojach i butelkach szklanych. Prowadzi też 

ekologiczne gospodarstwo sadownicze wraz z hurtową sprzedażą owoców.  

Słowa kluczowe: przetwórstwo owoców i warzyw, świeże warzywa i owoce 

 

 

JANUSZ KOZA ZPO (http://sokzgor.pl/)  

Opis firmy: Firma zajmuje się produkcją naturalnych, mętnych soków 

tłoczonych. 

Słowa kluczowe: przetwórstwo owoców i warzyw, soki NCF 

 

 

PAULINA ŚWIDERGAŁ BIOGRA (https://diogra.pl) 

Opis firmy: Firma zajmuje się produkcją produktów na bazie orkiszu: ziaren, 

płatków, mąki 

Słowa kluczowe: zboża i produkty zbożowe 

 

 

PIK PIECZYRAK, KUREK S.J. (http://www.visana.pl/)  

Opis firmy: Firma zajmuje się produkcją przypraw warzywno-ziołowych 

z naturalnych surowców roślinnych. 

Słowa kluczowe: przyprawy i sosy, zioła 

http://www.kochanow.eu/
http://www.batom.pl/
http://bioania.pl/
http://www.kamionna.com/
http://sokzgor.pl/
https://diogra.pl/
http://www.visana.pl/


 

17 
 

 

POLAN POLSKO-FRANCUZKA SP. Z.O.O. JOINT VENTURE (http://www.polan.pl/)  

Opis firmy: Specjalnością firmy są przetwory warzywne przygotowywane na 

bazie słowiańskich receptur. Przedsiębiorstwo produkuje też ekologiczne 

wegetariańskie dania gotowe i inne ekologiczne produkty spożywcze. 

Słowa kluczowe: przetwory warzywne, przetwórstwo owoców i warzyw, 

garmażeria 

 

 

PPUH TŁOCZNIA MAURER KRZYSZTOF MAURER (http://www.maurer.com.pl/)  

Opis firmy: Produkcja w rodzinnym gospodarstwie naturalnego soku tłoczonego 

na zimno ze " oraz napojów alkoholowych. Soki Maurera otrzymały Certyfikat 

Rolnictwa Ekologicznego i otrzymywały nagrody w konkursie Nasze Kulinarne 

Dziedzictwo. 

Słowa kluczowe:, przetwórstwo owoców i warzyw, soki NCF 

 

 

TŁOCZNIA OWOCÓW PAWŁOWSKI ANTONI MARCIN PAWŁOWSKI 

(http://www.sokipawlowski.pl/)  

Opis firmy: Firma zajmuje się produkcją tłoczonych soków na bazie owoców 

z rodzinnego sadu.  

Słowa kluczowe: przetwórstwo owoców i warzyw, soki NCF  

 

 

WYTWÓRNIA ARTYKUŁÓW BEZGLUTENOWYCH BEZGLUTEN S.C.  

MARIUSZ KOCZWARA, MAGDALENA STEFANIK (http://www.bezgluten.pl/)  

Opis firmy: Firmy zajmuje się produkcją bezglutenowych i niskobiałkowych 

artykułów spożywczych, nie zawierających skrobi pszennej, jaj i mleka.  

Słowa kluczowe: produkty bezglutenowe, produkty bez laktozy 

 

  

http://www.polan.pl/
http://www.maurer.com.pl/
http://www.sokipawlowski.pl/
http://www.bezgluten.pl/
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WSPARCIE PRODUKCJI ŻYWNOŚCI 

 

 

ALUPOL FILMS SP. Z.O.O. (http://www.alupolfilms.eu/)  

Opis firmy: Firma specjalizuje się w produkcji folii polipropylenowej BOPP, 

poliestrowej BOPET, polietylenowej LDPE, wysokobarierowej HBF9™ z warstwami 

EVOH, PA, HDPE wykorzystywanych w przemyśle spożywczym. 

Słowa kluczowe: opakowania, folia 

 

 

BIODAR DOROTA FLAGA (http://www.biodar.com.pl/)  

Opis firmy: Firma zajmuje się hodowlą organizmów pożytecznych możliwych do 

zastosowania w rolnictwie i ogrodnictwie.  

Słowa kluczowe: pszczelarstwo, płytka siedliskowa, hodowla, ogrodnictwo 

 

 

BOLARUS S.A. (http://www.bolarus.com.pl/pl)  

Opis firmy: Firma jest producentem urządzeń chłodniczych 

i niskotemperaturowych. Oferuje rozwiązania chłodnicze dla branży sklepów 

spożywczych i supermarketów, sektora HoReCa i gastronomii oraz medycyny, 

laboratoriów i farmacji.  

Słowa kluczowe: urządzenia chłodnicze, urządzenia niskotemperaturowe, 

rozwiązania chłodnicze  

 

 

CAN-PACK S.A. (http://www.canpack.eu/) 

Opis firmy: Firma działa na rynku opakowań metalowych, specjalizując się 

w produkcji opakowań napojowych: puszek napojowych, opakowań dla 

żywności i chemii, opakowań szklanych i zamknięć do butelek.  

Słowa kluczowe: opakowania napojów, puszki, opakowania 

 

 

DESINA SP. Z.O.O. (http://www.designa.com.pl/)  

Opis firmy: Firma zajmuje się dostarczaniem badań przemysłowych i prac 

rozwojowych polskim przedsiębiorcom. Specjalizuje się w kilku kluczowych 

dziedzinach gospodarki, współpracuje z ośrodkami transferu wiedzy 

i technologii.  

Słowa kluczowe: badania przemysłowe, analityka żywności 

 

 

ELEKTROTECHNIKA TAR SP. Z.O.O. (http://elektrotechnika-tar.pl/)  

Opis firmy: Firma jest producentem folii z polietylenu LDPE termokurczliwej 

i opakowaniowej oraz folii kurczliwej – „stretch” z polietylenu LLDPE.  

Słowa kluczowe: opakowania, folia bioaktywna, folia polietylenowa 

http://www.alupolfilms.eu/
http://www.biodar.com.pl/
http://www.bolarus.com.pl/pl
http://www.canpack.eu/
http://www.designa.com.pl/
http://elektrotechnika-tar.pl/
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EUROSYSTEMPRO SP. Z O.O. (http://eurosystempro.pl/)  

Opis firmy: Działalność spółki skupiona jest na następujących dziedzinach: 

handel, działalność inwestycyjna i działalność B+R. W powołanym Instytucie 

Żywności Funkcjonalnej prowadzone są badania procesów powstawania 

i produkcji żywności. 

Słowa kluczowe: analityka żywności, żywność funkcjonalna, prace rozwojowe 

 

 

FABIOS S.A. (http://www.fabios.com.pl/)  

Opis firmy: Firma zajmuje się produkcją osłonek białkowych w różnych typach, 

kalibrach i kolorach, przeznaczonych głównie dla przemysłu mięsnego, do 

produkcji wyrobów wędliniarskich oraz do innych produktów spożywczych. 

Słowa kluczowe: osłonki kolagenowe, osłonki białkowe 

 

 

FHU ODROLNIKA JAN CZAJA (http://odrolnika.pl/index.php ; 

http://www.paczkaodrolnika.pl/)  

Opis firmy: Firma realizuje projekt paczkaodrolnika.pl, który zrzesza grupę 

rolników sprzedających towary bezpośrednio pod wspólnym szyldem. 

W ramach projektu w ciągu roku organizowane są również tzw. "otwarte 

spotkania z rolnikami”. 

Słowa kluczowe: sprzedaż bezpośrednia, produkty ekologiczne 

 

 

FONTE SP. ZO.O. (http://fontezator.pl/)  

Opis firmy: Firma zajmuje się produkcją oraz sprzedażą preform PET 

przeznaczonych do pakowania wód gazowanych i niegazowanych oraz 

różnego rodzaju napojów. 

Słowa kluczowe: produkcja, preformy PET, opakowania, napoje 

 

 

KEDAR RADOSŁAW PODYMA (http://www.kedarpak.pl/)  

Opis firmy: Firma zajmuje się produkcją kartonowych opakowań, np. dla 

cukiernictwa. 

Słowa kluczowe: opakowania kartonowe, opakowania 

 

 

KEDAR RADOSŁAW PODYMA (http://www.multipress.pl/)  

Opis firmy: Produkuje opakowania kartonowe oraz etykiety w technologii offset 

i flexo. 

Słowa kluczowe: opakowania kartonowe, opakowania, etykiety 

 

 

 

 

http://eurosystempro.pl/
http://www.fabios.com.pl/
http://odrolnika.pl/index.php
http://www.paczkaodrolnika.pl/
http://fontezator.pl/
http://www.kedarpak.pl/
http://www.multipress.pl/
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OPAX SP. Z.O.O. S.K. (http://www.opax.pl/)  

Opis firmy: Firma specjalizująca się w produkcji opakowań tekturowych. 

Wytwarza głównie opakowania z tektur litych, kaszerowane, z tektur falistych, 

oklejane maszynowo.  

Słowa kluczowe: opakowania, opakowania tekturowe 

 

 

PACK PLUS SP. Z.O.O. SP.K. (http://packplus.com.pl/)  

Opis firmy: Firma zajmuje się produkcją opakowań z tektur litych, 

kaszerowanych i etykiet papierowych. 

Słowa kluczowe: opakowania, opakowania tekturowe, 

 

 

REGIS SP. Z.O.O (http://www.regisfood.com/pl)   

Opis firmy: Zajmuje się szeroko pojętym wsparciem technologicznym dla 

przemysłu spożywczego. Firma REGIS Sp. z o.o. posiada licencję na produkcję 

i dystrybucję marki Activlab i Smakovita. Oferta produktowa firmy m.in.: dodatki 

funkcjonalne i przyprawy naturalne dla branży przetwórstwa mięsnego, odżywki 

i suplementu dla sportowców, mięsne ekstrakty w proszku i paście, bulionów 

mięsnych w proszku. 

Słowa kluczowe: preparaty karagenowe,, przyprawy naturalne, dodatki do 

żywności 

 

 

STANFLEX STANISŁAW BOGDAŁ (http://www.stanflex.pl/)  

Opis firmy: Firma zajmuje się produkcją, doradztwem i montażem rynien 

uprawowych do truskawek, pomidorów, ogórków, papryki itp 

Słowa kluczowe: rynny uprawne, ekoinnowacyjne podłoże 

 

 

WERNER KENKEL BOCHNIA SP. Z.O.O. (http://www.wernerkenkel.com.pl/)  

Opis firmy: Firma jest producentem tektury falistej, opakowań z nadrukiem 

fleksograficznym i offsetowym oraz materiałów POS (Point of Sale: stendy, 

ekspozytory, displaye). 

Słowa kluczowe: opakowania, materiały POS, opakowania tekturowe 

 

 

WESSLING POLSKA SP. Z.O.O. (http://pl.wessling-group.com/pl/) 

Opis firmy: Firma świadczy usług w obszarze analityki chemicznej 

i mikrobiologicznej, kontroli jakości oraz doradztwa dla nowych inwestycji i 

w wymaganiach Prawa Ochrony Środowiska, w tym analityki żywności, 

znakowania środków spożywczych.  

Słowa kluczowe: badania, żywność, analityka żywności, laboratorium  

http://www.opax.pl/
http://packplus.com.pl/
http://www.regisfood.com/pl
http://www.stanflex.pl/
http://www.wernerkenkel.com.pl/
http://pl.wessling-group.com/pl/
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PRODUKCJA ROLNA 

 

 

DROBTAR SP. Z O.O. (http://www.drobtar.com.pl/) 

Opis firmy: Przedsiębiorstwo specjalizuje się w rozbiorze, konfekcjonowaniu 

i pakowaniu drobiu, głównie kurczaków i indyków. 

Słowa kluczowe: mięso i wędliny, produkcja drobiu 

 

 

KRAKOWSKA HODOWLA I NASIENNICTWO OGRODNICZE POLAN SP. Z.O.O. 

(http://nasiona.pl/)  

Opis firmy: Firma zajmuje się produkcją i hodowlą nasion kwiatów i warzyw. 

W ramach tej działalności, działa Centrum Ogrodnicze oferujące artykuły 

ogrodniczego i sprzęt do produkcji ogrodniczej.  

Słowa kluczowe: nasiennictwo, produktywność roślin, ogrodnictwo 

 

 

KONSPOL HOLDING SP. Z.O.O. (http://www.konspol.com.pl/)  

Opis firmy: Firma jest producentem i przetwórcą kurczaka.  

Słowa kluczowe: produkcja kurcząt, produkcja mięsa 

 

 

MAŁOPOLSKA HODOWLA ROŚLIN SP. Z.O.O. (http://hbp.pl/pl)  

Opis firmy: Głównymi kierunkami działalności firmy jest hodowla twórcza 

i zachowawcza roślin rolniczych, reprodukcja nasienna, obrót materiałem 

siewnym oraz działalność rolnicza i usługowa. Od 2012 zajmuje się również 

hodowlą konia arabskiego w Stadzie Ogierów w Białce. 

Słowa kluczowe: nasiennictwo, produktywność roślin, ogrodnictwo 

 

 

OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJ W OSIEKU SP. Z.O.O. 

(https://www.ohzosiek.pl/)  

Opis firmy: Firma zajmuje się hodowlą bydła mlecznego oparta 

o genomowanie zwierząt oraz wykonywanie embriotransferu, a także 

produkcją mleka, ryb oraz roślin uprawnych: zboża i rzepaku.  

Słowa kluczowe: rośliny uprawne, produkcja bydła, produkcja mleka, 

produkcja ryb, produkcja mięsa 

 

 

PPHU MARKAM ANDRZEJ MALER SKOLARUS (http://markam.pl/)  

Opis firmy: Podstawowymi kierunkami działalności firmy jest uprawa zbóż, 

hodowla trzody chlewnej, ubój zwierząt rzeźnych, przetwórstwo mięsa i handel 

wyrobami mięsno – wędliniarskimi. 

Słowa kluczowe: produkcja mięsa, hodowla świń, mięso i wędliny 

http://www.drobtar.com.pl/
http://nasiona.pl/
http://www.konspol.com.pl/
http://hbp.pl/pl
https://www.ohzosiek.pl/
http://markam.pl/
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SADOWNICZY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY INSTYTUTU OGRODNICTWA BRZEZNA  

SP. Z O. O. (http://www.brzezna.pl/)  

Opis firmy: Firma zajmuje się prowadzeniem badań naukowych, 

upowszechnianiem wiedzy sadowniczej oraz produkcją materiału 

szkółkarskiego, a także hodowlą owoców, przede wszystkim malin i jeżyn. 

Słowa kluczowe: fizjologia rośli, produktywność roślin, sadownictwo 

 

 

USŁUGI ROLNICZE JAGUAR ROBERT KOWAL  

Opis firmy: Ekologiczna produkcja roślinna i zwierzęca. 

Słowa kluczowe: innowacyjna obora, innowacyjność rolnictwa 

 

 

  

http://www.brzezna.pl/
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INNE 

 

 

KLUB JAGIELLOŃSKI SP. Z.O.O. (https://www.pola-app.pl/) 

Opis firmy: Firma odpowiada za stworzenie aplikacji POLA, promującej polską 

żywność.   

Słowa kluczowe: aplikacja mobilna, czytnik kodów, kody kreskowe, baza 

polskich producentów 

 

 

OKPL S.C. (http://dillons.pl/)  

Opis firmy: Producent liquidów i e-aromatów do elektronicznych papierosów. 

Słowa kluczowe: produkcja, e-papieros, e-aromaty, elektroniczny papieros 

 

 

  

https://www.pola-app.pl/
http://dillons.pl/
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CHARAKTERYSTYKA KLUCZOWYCH GRACZY 
 

 

AMPLUSFOODS SP. Z O.O.(https://amplusfoods.com/) 

Opis firmy: Firma jest importerem i dystrybutorem owoców i warzyw z kilkunastu 

krajów świata. Oprócz tego jej działania obejmują produkcję i eksport żywności 

ekologicznej, głównie past wielowarzywnych. Firma inwestuje w innowacje 

w zakresie modernizacji procesów przetwórczych (w tym wykorzystanie 

technologii Big data oraz business intelligence) i chce inwestować we wsparcie 

dostawców produktów rolnych, z którymi współpracuje. Amplus wraz ze 

spółkami Tauron i Kross w 2017 roku stworzył program Pilot Maker, w ramach 

którego start’upy mogą pozyskać fundusze na zaprojektowanie rozwiązań, 

jakich potrzebują spółki finansujące. Amplus potrzebuje systemu, który 

pozwoliłby zoptymalizować produkcję, a także chce inwestować w rozwiązania 

przedłużające trwałość owoców i warzyw. 

Słowa kluczowe: produkcja, żywność ekologiczna 

 

 

 

MASPEX-GMW SP. Z O. O. SP. KOMANDYTOWO-AKCYJNA 

(https://maspex.com/)  

Opis firmy: Producent soków, nektarów i oraz produktów instant (kawa 

cappuccino, kakao, zabielacze w proszku do kawy, herbatki rozpuszczalne), 

makaronów, dżemów, keczupów i sosów, dań gotowych i przetworów 

warzywnych. Firma obecna jest obecna na rynku Europy Środkowo-Wschodniej 

i na nim koncentruje swoje działania. Maspex zdobywa rynek przejmując 

lokalne podmioty. W październiku 2017 ogłosił wykupienie bułgarskiego 

producenta wody mineralnej Aquarex AD cieszącego się 10% udziałem 

w bułgarskim rynku wód. W 2016 r. firma pozyskała fundusze zewnętrzne na 

modernizację i wprowadzenie innowacyjnych technologii w swoich zakładach 

przetwórstwa owoców i warzyw.  

Słowa kluczowe: żywność tradycyjna, produkcja, napoje niegazowane i woda, 

soki i nektary, produkty zbożowe, kawa i produkty instant 

 

 

PHILIPS MORRIS POLSKA S.A. (https://www.pmi.com/markets/poland/pl)  

Opis firmy: Firma jest producentem wyrobów tytoniowych w kraju, 

wytwarzającym trzy marki papierosów na polskim rynku tytoniowym: Marlboro, 

L&M i Chesterfield. W 2014 roku firma ukończyła rozbudowę swoich zakładów 

produkcyjnych. W 2017 roku Philips Morris wprowadził na rynek produkt IQOS – 

innowacyjny system podgrzewania tytoniu, co ma zastąpić jego pełne 

spalanie. Dzięki temu produkt nie wydziela dymu tytoniowego i nie pozostawia 

popiołu.  

Słowa kluczowe: produkcja, wyroby tytoniowe, przemysł tytoniowy, papierosy 

https://maspex.com/
https://www.pmi.com/markets/poland/pl
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POLINDUS SP. Z O. O. (http://www.polindus.com.pl/)  

Opis firmy: Firma zajmuje się produkcją nabiału. Oferuje również takie produkty 

jak: mleko w proszku odtłuszczone, serwatka słodka w proszku oraz preparat 

mleczno-tłuszczowy Fat Filled Milk Powder Instant. Podmiot jest częścią Grupy 

Kapitałowej Polindus-Laktopol. Zakłady produkcyjne firmy mieszczą się 

w Suwałkach, Łosicach i Gąsewie. 

Słowa kluczowe: żywność tradycyjna, produkcja, przetwórstwo mleka 

 

 

UNIMIĘS S.A. (http://www.unimies.com.pl) 

Opis firmy: Unimięs to największy w Małopolsce i jeden z największych w kraju 

producentów żywności. Na ofertę produktową firmy składają się produkty 

wędliniarskie, które dystrybuowane są m. in. we własnych placówkach 

handlowych. Firma szczyci się posiadaniem jednej z najnowocześniejszych, 

pod względem stosowanych technologii, linii do rozbioru mięs.  

Słowa kluczowe: żywność tradycyjna, produkcja, mięso i wędliny 

 

 

WAWEL S.A. (https://www.wawel.com.pl/pl/)  

Opis firmy: Firma oferuje kilkadziesiąt rodzajów produktów, w tym: czekoladę, 

batony, czekoladki nadziewane, bombonierki, wafle, śliwki w czekoladzie oraz 

cukierki. W 2006 roku firma przeniosła i skonsolidowała swoją produkcję 

w podkrakowskich Dobczycach, gdzie w lipcu 2017 roku została otwarta nowa 

hala produkcyjna. Całość inwestycji kosztowała ponad 100 mln zł, a jednym 

z celów rozbudowy i unowocześnienia linii produkcyjnej – oprócz zwiększenia 

mocy produkcyjnych - było wyeliminowanie konserwantów i sztucznych 

dodatków.  

Słowa kluczowe: produkcja, wyroby cukiernicze, czekolada 

 

  

http://www.unimies.com.pl/
https://www.wawel.com.pl/pl/
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OTOCZENIE BIZNESU  
 

ANDRZEJ DZIEDZIC PARTNER KRAKÓW (http://www.partnerkrakow.pl/index.php)  

Obszar działania: Doradztwo i marketing 

Opis firmy: Firma zajmuje się wsparciem rozwoju firm rolniczych.  

Słowa kluczowe: marketing, pozyskiwania dofinansowania 

 

 

BIAN-BIURO INFORMACJI I ANALIZ NAUKOWYCH (http://www.bian.pl/) 

Obszar działania: Doradztwo i marketing 

Opis firmy: Firma pełni usługi o charakterze doradczo-informacyjnym 

i badawczo-analitycznym.   

Słowa kluczowe: usługi brokerskie, transfer wiedzy 

 

 

BIOCERT MAŁOPOLSKA SP. Z O.O. (http://www.biocert.pl/) 

Obszar działania: Badania i ceryfikacja 

Opis firmy: Biocert jest jednostką certyfikującą, posiadającą uprawnienia do 

certyfikacji upraw i żywności ekologicznej.   

Słowa kluczowe: certyfikacja żywności, żywność ekologiczna 

 

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W KRAKOWIE 

(http://cdrkursy.edu.pl/cdr/index.php?lang=pl)  

Obszar działania: Doradztwo i marketing 

Opis firmy: Oddział w Krakowie realizuje wszystkie, określone przez Ustawę 

zadania Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz te ze szczególnym 

uwzględnieniem tematyki wsparcia turystyki wiejskiej, aktywizacji środowiska 

lokalnych, dziedzictwa kulturowego wsi, promocji produktu regionalnego oraz 

wspieranie pozarolniczych form aktywności gospodarczej rolników i ich rodzin.  

Słowa kluczowe: środowisko rolnicze, szkolenia, rozwój rolnictwa i wsi 

 

 

COBICO SP.ZO.O. (http://www.cobico.pl/)  

Obszar działania: Certyfikacja i badania 

Opis firmy: Firma zajmuje się certyfikacją rolnictwa ekologicznego oraz 

badaniami opakowań i materiałów opakowaniowych.  

Słowa kluczowe: certyfikacja, ekologia, produkty ekologiczne, opakowania 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.partnerkrakow.pl/index.php
http://www.bian.pl/
http://www.biocert.pl/
http://cdrkursy.edu.pl/cdr/index.php?lang=pl
http://www.cobico.pl/
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CENTRUM TRANFSRERU TECHNOLOGII AGH (http://www.ctt.agh.edu.pl/) 

Obszar działania: Transfer technologii 

Opis firmy: Pozawydziałowa jednostka organizacyjna AGH. Jej zadaniem jest 

wsparcie procesów komercjalizacji i transferu innowacyjnych technologii 

i wiedzy. 

Słowa kluczowe: inteligentne rozwiązania, transfer technologii, wsparcie 

innowacji 

 

 

INTECH PK SP. ZO.O. (http://www.intechpk.pl/)  

Opis firmy: Spółka celowa Politechniki Krakowskiej zajmująca się transferem 

wiedzy i współpracy między nauką a biznesem. Kluczowe działania to 

komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych.  

Słowa kluczowe: teleinformatyka, technologie innowacyjne 

 

 

IGLOTEX WODZISŁAW SP. Z O. O. (http://www.krakowskiklaster.pl/)  

Obszar działania: Wsparcie rozwoju 

Opis firmy: Krakowski Klaster Gastronomiczny jest otwartą inicjatywą 

małopolskich firm i stowarzyszeń mającą na celu stworzenie, alternatywnej 

wobec światowych koncernów, oferty dań gotowych funkcjonalnych dla 

odbiorcy z branży HoReCa.  

Słowa kluczowe: klaster, jakoś żywności, gastronomia  

 

 

INFOBROKERSKA (www.infobrokerska.pl)  

Obszar działania: Doradztwo i marketing 

Opis firmy: Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie analiz rynkowych, badania 

potencjału rynku, identyfikowania partnerów biznesowych. 

Słowa kluczowe: analiza konkurencji, strategia marketingowa, wywiad rynkowy 

  

 

JAGIELLOŃSKIE CENTRUM INNOWACJI SP. Z.O.O. (http://innowacje-ur.pl/)  

Obszar działania: Infrastruktura dla life science 

Opis firmy: Laboratoria i usługi badawcze. Instytut Jakości JCI dla producentów 

kosmetyków, suplementów diety oraz zdrowej żywności. Prowadzenie badań 

klinicznych oraz projektów badawczo-rozwojowych z zakresu medycyny i nauk 

pokrewnych. Usługi badawcze w zakresie analizy biologicznej, analizy 

chemicznej, analizy strukturalnej i postaci leków, analizy powierzchniowej, 

diagnostyki medycznej i inżynierii tkankowej. 

Słowa kluczowe: life science, badania kliniczne, analiza biologiczna, analiza 

chemiczna 

 

 

 

 

 

http://www.ctt.agh.edu.pl/
http://www.intechpk.pl/
http://www.krakowskiklaster.pl/
http://www.infobrokerska.pl/
http://innowacje-ur.pl/
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JCI VENCURE Sp. z  o.o. (http://jciventure.pl/) 

Obszar działania: Venture Capital / Seed Fund 

Opis firmy: Firma zajmuje się inwestowaniem w projekty i start’upy z branży life 

science 

Słowa kluczowe, inwestor, seed fund, fundusz zalążkowy 

 

 

KANCELARIA TRAPLE KONARSKI PODRECKI I WSPÓLNICY SP. J. (www.traple.pl) 

Obszar działania: Usługi prawne 

Opis firmy: Kancelaria świadczy usługi prawne polskim i zagranicznym 

przedsiębiorcom, a także podmiotom publicznym. Specjalizuje się przede 

wszystkim w takich dziedzinach jak: prawo własności intelektualnej, prawo 

farmaceutyczne, prawo konkurencji, prawo reklamy i promocji, obsługa 

korporacyjna przedsiębiorstw, zamówienia publiczne. 

Słowa kluczowe: kancelaria, doradztwo, prawo 

 

 

KG LEGAL KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH I TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH 

(www.kg-legal.pl/) 

Obszar działania: Doradztwo i marketing 

Opis firmy: Kancelaria specjalizuje się w usługach językowo-prawnych, 

dostarczaniem profesjonalnego wsparcia językowo-tłumaczeniowe. 

Słowa kluczowe: tłumaczenia, doradztwo, kancelaria  

 

 

KPPM DORADZTWO SP. Z O.O. (http://kppmd.pl/) 

Obszar działania: Doradztwo i marketing 

Opis firmy: Firma konsultingowa, specjalizująca się w kompleksowej obsłudze 

projektów oraz pozyskiwaniu dotacji z Unii Europejskiej i innych dostępnych 

źródeł.  

Słowa kluczowe: usługi konsultingowe, dofinansowanie 

 

 

KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O. (www.kpt.krakow.pl/) 

Obszar działania: Infrastruktura life science 

Opis firmy: Instytucja otoczenia biznesu, która wspiera rozwój gospodarczy oraz 

przedsiębiorczość Małopolski. Buduje koalicje i platformy współpracy.  

Słowa kluczowe: wsparcie biznesu, strategie rozwoju 

 

 

  

http://kppmd.pl/
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MAŁOPOLSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO (MARR S.A.) 

(www.marr.pl/) 

Obszar działania: Doradztwo i wsparcie  

Opis firmy: Regionalna instytucją, działającą na rzecz rozwoju regionalnego, 

partner instytucji centralnych i samorządu województwa w kształtowaniu 

polityki innowacyjnego rozwoju regionu. Świadczy usługi w zakresie 

pozyskiwania środków unijnych i pomaga efektywnie inwestować 

w Małopolsce.  

Słowa kluczowe: inwestycje, dotacje unijne, wsparcie finansowe 

 

 

MAŁOPOLSKA IZBA ROLNICZA (http://www.mir.krakow.pl/)  

Obszar działania: Wsparcie rozwoju 

Opis firmy: Izba działa na rzecz rolnictwa z uwzględnieniem specyficznych cech 

i uwarunkowań województwa małopolskiego, oraz wpływa na kształtowanie 

polityki rolnej i uczestniczy w jej realizacji. 

Słowa kluczowe: doradztwo, środowisko rolnicze, rozwój rolnictwa i wsi  

 

 

MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZCTWA ROLNICZEGO (http://www.modr.pl/)  

Obszar działania: Wsparcie rozwoju 

Opis firmy: Jest przedsiębiorstwem konsultingowym, które świadczy 

kompleksowe doradztwo rolnicze. Działa w środowisku wiejskim i rolniczym. 

Słowa kluczowe: szkolenia, doradztwo, środowisko rolnicze, rozwój rolnictwa 

i wsi  

 

 

NOLABEL SP. Z O.O. (http://nolabel.pl) 

Obszar działania: Produkcja filmów 

Opis firmy: Studio animacji i postprodukcji video w Polsce. Tworzy animacje na 

potrzeby projektów interaktywnych i multimediów. Współpracuje jako 

koproducent i wykonawca w skali międzynarodowej. 

Słowa kluczowe: studio filmowe, filmy animowane  

 

 

MR CONSULTING & RESEARCH SP. Z O.O. (http://www.pmrconsulting.com) 

Obszar działania: Doradztwo i marketing 

Opis firmy: Firma realizuje projekty konsultingowe mające na celu optymalizację 

dystrybucji, analizę potencjału gospodarczego wybranych krajów; ocena 

systemu refundacji. 

Słowa kluczowe: consulting, wywiad rynkowy 

 

 

  

http://www.mir.krakow.pl/
http://www.modr.pl/
http://www.pmrconsulting.com/
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PNO CONSULTANTS SP. Z O.O. (http://pnoconsultants.com/) 

Obszar działania: Doradztwo i marketing  

Opis firmy: Firma zajmuje się doradztwem dotacyjnym: pozyskiwania funduszy 

zewnętrznych.  

Słowa kluczowe: doradztwo, pozyskiwanie funduszy 

 

 

SĄDECKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO (http://sarr.com.pl)  

Obszar działania: Doradztwo i wsparcie 

Opis firmy: Podstawowym celem agencji jest prowadzenie działalności 

służącej rozwojowi Sądecczyzny oraz podmiotów funkcjonujących na jej 

terenie.  

Słowa kluczowe: wsparcie innowacji 

 

 

SCHOLAGENE (http://scholagene.com.pl/)  

Obszar działania: Doradztwo i marketing 

Opis firmy: Firma prowadzi działalność szkoleniową, doradczą i tłumaczenia dla 

branży life science. Drugi profil działalności to dystrybucja półproduktów dla 

laboratoriów. Prowadzi szkolenia oraz doradztwo związane z pozyskiwaniem 

wysoko wykwalifikowanych pracowników. 

Słowa kluczowe: doradztwo, know-how, szkolenia, rekrutacja, tłumaczenia 

 

 

SPIN MAŁOPOLSKIE CENTRA TRANSFERU WIEDZY 

(http://www.spin.malopolska.pl/) 

Obszar działania: Doradztwo i wsparcie 

Opis firmy: Cel działania firmy to zwiększenie intensywności transferu wiedzy 

i wykorzystanie potencjału uczelni przez przedsiębiorstwa w ramach 

inteligentnych specjalizacji Województwa Małopolskiego; innowacyjne usługi 

dla przedsiębiorców przez instytucje otoczenia biznesu funkcjonujące na 

uczelniach wyższych.  

Słowa kluczowe: transfer wiedzy, inteligentne specjalizacje 

 

 

TARGI W KRAKOWIE SP. Z O.O. (https://www.targi.krakow.pl/) 

Obszar działania: Organizacja imprez branżowych 

Opis firmy: Firma zajmuje się organizowaniem targów i kongresów.  

Słowa kluczowe: organizacja konferencji, targi, kongresy 

 

  

http://sarr.com.pl/
http://scholagene.com.pl/
http://www.spin.malopolska.pl/
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PODMIOTY NGO 
 

BANK ŻYWNOŚCI W KRAKOWIE (http://www.krakow.bankizywnosci.pl/) 

Opis firmy: Bank Żywności działa na rzecz zaprzestania marnotrawstwa 

żywności w Małopolsce, m. in. poprzez kontakt z producentami 

i dystrybutorami żywności w celu odbierania od nich żywności, która nie 

zostanie już sprzedana.  

Słowa kluczowe: bank żywności 

 

 

GRUPA GASTROMALL (http://www.gastromallgroup.pl/)  

Opis firmy: Grupa Gastromall to współpraca 2 firm - Olimp i Alaska. Celem 

strategicznym jest tworzenie sieci restauracji, kawiarni i lodziarni oraz nowych 

konceptów gastronomicznych, skoncentrowanych na dostarczaniu żywności 

produkowanej we własnym zakresie lub od sprawdzonych dostawców 

lokalnych. 

Słowa kluczowe: gastronomia,  produkty ekologiczne, jakoś żywności 

 

 

FUNDACJA KLASTER LIFE SCIENCE (http://lifescience.pl/) 

Opis: Celem fundacji jest jak najlepsze wykorzystanie potencjału inicjatywy 

Klaster Life Science, podjęcia wyzwań stojących przed Bio-Regionem 

Małopolska oraz efektywnego wykorzystania szansy rozwoju w obszarze life 

science i biotechnologii.  

Słowa kluczowe: rozwój regionu 

 

 

FUNDACJA ICPPC - INTERNATIONAL COALITION TO PROTECT THE POLISH 

COUNTRYSIDE - MIĘDZYNARODOWA KOALICJA DLA OCHRONY POLSKIEJ WSI 

(http://icppc.pl/index.php/pl/) 

Opis firmy: Misją fundacji jest m.in.: wpływanie na poprawę stanu środowiska 

naturalnego Polski i świata, ochrona bioróżnorodności, promocja 

ekotechnologii, rozwój ekorolnictwa i ekoprzetwórstwa.  

Słowa kluczowe: środowisko rolnicze, rozwój rolnictwa i wsi, ekologia 

 

 

FUNDACJA TARG PIETRUSZKOWY (http://targpietruszkowy.pl/kontakt/)  

Opis firmy: Fundacja prowadzi w Krakowie targ pietruszkowy, tj. targ 

ekologicznej żywności, na którym sprzedawane są produkty certyfikowanych 

gospodarstw rolnych.  

Słowa kluczowe: żywność ekologiczna, sprzedaż warzyw i owoców 

 

 

 

 

  

http://www.krakow.bankizywnosci.pl/
http://www.gastromallgroup.pl/
http://icppc.pl/index.php/pl/
http://targpietruszkowy.pl/kontakt/
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MAŁOPOLSKIE STOWARZYSZENIE DORADZTWA ROLNICZEGO 

(http://msdr.edu.pl/)  

Opis firmy: Działalność Stowarzyszenia ma na celu integrację środowiska 

naukowego z praktyką rolniczą poprzez edukacyjne działania innowacyjne 

wspomagające rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w regionie Polski 

południowo-wschodniej, a w szczególności na obszarze województwa 

małopolskiego. 

Słowa kluczowe: szkolenia, doradztwo, rolnictwa, rozwój rolnictwa i wsi  

 

 

MAŁOPOLSKIE STOWARZYSZENIE ROLNIKÓW EKOLOGICZYCH NATURA 

(http://www.natura.krakow.pl/) 

Opis firmy: Celem stowarzyszenia jest pomaganie rolnikom ekologicznym 

z województwa małopolskiego w promocji i sprzedaży żywności na rynku.  

Słowa kluczowe: stowarzyszenie, wspieranie rolnictwa, sprzedaż żywności, 

ekologia  

 

 

STOWARZYSZENIE GRUPA ODROLNIKA (www.grupa.odrolnika.pl/)  

Opis firmy: Jest reprezentacją wielu środowisk, składającą się z przedstawicieli 

rolników, konsumentów, środowisk proekologicznych, mediów, a także osób 

prywatnych. Jej misją jest tworzenie i wspieranie inicjatyw sprzyjających 

utrzymaniu małych tradycyjnych gospodarstw rolnych, starych gatunków 

zwierząt i starych odmian roślin. 

Słowa kluczowe: stowarzyszenie, wspieranie rolnictwa, doradztwo, sprzedaż 

bezpośrednia 

 

 

 

 

 

 

  

http://msdr.edu.pl/
http://www.grupa.odrolnika.pl/
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EDUKACJA 
 

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANIŁAWA STASZICA W KRAKOWIE 

http://www.agh.edu.pl/ 

Jednostka 

organizacyjna 

Kierunek studiów Rodzaj studiów www 

WYDZIAŁ METALI 

NIEŻELAZNYCH 

Zarządzanie i 

inżynieria 

produkcji  

I stopnia, II 

stopnia, studia 

podyplomowe 

(wspólnie z 

Wydziałem 

Zarządzania) 

www 

 

 

 

 

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE http://www.uj.edu.pl 

Jednostka 

organizacyjna 
Kierunek studiów Rodzaj studiów www 

WYDZIAŁ BIOCHEMI, 

BIOFIZYKI I 

BIOTECHNOLOGII 

Biotechnologia  
I stopnia, II 

stopnia,  
www 

WYDZIAŁ CHEMII 

 

Ochrona 

środowiska 

I stopnia, II 

stopnia 
www 

Ecology and 

evolytion (w 

języku angielskim) 

II stopnia  www 

WYDZIAŁ 

FARMACEUTYCZNY 
Enologia 

studia 

podyplomowe 
www 

 

http://www.agh.edu.pl/
http://www.zarz.agh.edu.pl/index.php/kierunek-zarzadzanie-i-inzynieria-produkcji/
http://www.wbbib.uj.edu.pl/
http://www.chemia.uj.edu.pl/studenci/kierunki-studiow/ochrona-srodowiska
http://www.studia.eko.uj.edu.pl/en_GB/ecology-and-evolution
http://www.skp.cm-uj.krakow.pl/studia/enologia/
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UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIEhttp://www.urk.edu.pl   

Jednostka 

organizacyjna 
Kierunek studiów Rodzaj studiów www 

WYDZIAŁ 

BIOTECHNOLOGII I 

OGRODNICTWA 

Biotechnologia  
I stopnia, II stopnia, 

III stopnia 
www 

Ogrodnictwo 
I stopnia, II stopnia, 

III stopnia 
www 

Technologia roślin 

leczniczych i 

prozdrowotnych 

I stopnia, II stopnia www 

Environmental and 

plant 

biotechnology (w 

języku angielskim) 

II stopnia www 

International 

master of 

horticultural sience 

(w języku 

angielskim) 

II stopnia www 

WYDZIAŁ HODOWLI I 

BIOLOGII ZWIERZĄT 

Bioengineering in 

animal science (w 

języku angielskim) 

I stopnia 

 

www 

Bioinżynieria 

zwierząt 
I stopnia, II stopnia www 

Hodowla i rozród 

zwierząt 

futerkowych 

studia 

podyplomowe 
www 

WYDZIAŁ INŻYNIERII 

PRODUKCJI I 

ENERGETYKI 

 

Inżynieria 

biosystemów 
I stopnia www 

Technika rolnicza i 

leśna 
I stopnia, II stopnia www 

http://www.agh.edu.pl/
http://www.wo.ur.krakow.pl/kierunek_biotechnologia.html
http://www.wo.ur.krakow.pl/kierunek_ogrodnictwo.html
http://www.wo.ur.krakow.pl/index/site/2809
http://www.wo.ur.krakow.pl/EPB
http://www.wo.ur.krakow.pl/IMHS
http://www.whibz.ur.krakow.pl/Bioengineering_in_Animal.html
http://oferta.ur.krakow.pl/index/site/2714%20http:/whibz.ur.krakow.pl/bioinzynieria-II.html
http://www.podyplomowe.ur.krakow.pl/index/site/302
http://www.wipie.ur.krakow.pl/index/site/2938
http://www.wipie.ur.krakow.pl/Technika_Rolnicza_i_Lesna_I.html
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Zarządzanie i 

inżynieria produkcji  

 

I stopnia, II stopnia www 

Technologie 

energetyczne 

wykorzystania roślin 

studia 

podyplomowe 
www 

WYDZIAŁ ROLNICZO-

EKONOMICZNY 

Zarządzanie 

(specjalność 

zarządzanie w 

agrobiznesie) 

I stopnia www 

Ekonomia 

(specjalność 

ekonomika 

gospodarki 

żywnościowej i 

zarządzanie i 

marketing w 

agrobiznesie) 

I stopnia, II stopnia, 

III stopnia 
www  

Biogospodarka I stopnia, II stopnia www 

Jakość i 

bezpieczeństwo 

środowiska 

I stopnia, II stopnia www 

Ochrona 

środowiska 

I stopnia, II stopnia, 

III stopnia 
www 

Rolnictwo I stopnia, II stopnia www 

Agronomia III stopnia www 

Agroecology ( w 

języku angielskim) 

studia 

podyplomowe 
www 

Integrowana 

produkcja rolnicza 

studia 

podyplomowe 
www 

Menedżer 

produkcji oraz 

zapewnienia 

studia 

podyplomowe 
www 

http://wipie.ur.krakow.pl/Zarzadzanie_i_Inzynieria_Produkcji_I.html
http://www.potencjaldydaktyczny.ur.krakow.pl/index/site/2093
http://wre.ur.krakow.pl/zarzadzanie-pierwszy-stopien.html
http://wre.ur.krakow.pl/ekonomia-pierwszy-stopien.html
http://wre.ur.krakow.pl/Biogospodarka-pierwszy-stopien.html
http://wre.ur.krakow.pl/Jakosc-i-Bezpieczenstwo-Srodowiska-pierwszy-stopien.html
http://wre.ur.krakow.pl/ochrona-srodowiska-pierwszy-stopien.html
http://oferta.ur.krakow.pl/index/site/346
http://ur.krakow.pl/index/site/13
http://potencjaldydaktyczny.ur.krakow.pl/index/site/2098
http://podyplomowe.ur.krakow.pl/index/site/2013
http://podyplomowe.ur.krakow.pl/index/site/2768
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jakości surowców 

rolnych i wyrobów 

gotowych 

Nowoczesne 

metody w 

doskonaleniu roślin 

studia 

podyplomowe 
www 

Postępy w 

naukach o 

środowisku 

studia 

podyplomowe 
www 

Rolnictwo dla 

absolwentów 

kierunków 

nierolniczych 

studia 

podyplomowe 
www 

Studium wiedzy o 

Unii Europejskiej 

„Agro-Unia” 

 

studia 

podyplomowe 
www 

Technologie w 

ochronie 

środowiska i 

retardacja jego 

zasobów 

studia 

podyplomowe 
www 

Uprawa i 

wykorzystanie roślin 

zielarskich i 

alternatywnych 

studia 

podyplomowe 
www 

WYDZIAŁ 

TECHNOLOGII 

ŻYWNOŚCI 

 

Bezpieczeństwo w 

łańcuchu 

żywnościowym 

studia 

podyplomowe 
www 

Browarnictwo i 

słodownictwo  

 

I stopnia www 

Jakość i 

bezpieczeństwo 

żywności 

I stopnia, II stopnia www 

http://podyplomowe.ur.krakow.pl/index/site/3050
https://podyplomowe.urk.edu.pl/index/site/3926
http://ur.krakow.pl/index/site/2074
http://podyplomowe.ur.krakow.pl/index/site/113
http://ur.krakow.pl/index/site/2375
https://podyplomowe.urk.edu.pl/index/site/1060
http://podyplomowe.ur.krakow.pl/index/site/321
http://wtz.ur.krakow.pl/studia_I_stopnia_browarnictwo.html
http://oferta.ur.krakow.pl/index/site/2439
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Technologia 

żywności i żywienie 

człowieka 

I stopnia, II stopnia, 

III stopnia 
www 

Dyplomowany 

enolog - 

Technologia 

Winiarska i 

Miodosytnicza 

studia 

podyplomowe 
www 

Dyplomowany 

piwowar - 

technologia 

browarnicza z 

elementami 

techniki 

studia 

podyplomowe 
www 

Jakość żywności i 

systemy jej 

gwarantowania 

studia 

podyplomowe 
www 

Zarządzanie 

jakością i 

bezpieczeństwem 

w przemyśle 

spożywczym 

studia 

podyplomowe 
www 

Żywienie człowieka 

i dietetyka 

studia 

podyplomowe 
www 

http://oferta.ur.krakow.pl/index/site/360
https://podyplomowe.urk.edu.pl/index/site/3932
http://www.piwowar-studia.edu.pl/
http://ur.krakow.pl/index/site/318
http://www.ur.krakow.pl/index/site/317
http://ur.krakow.pl/index/site/314
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POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KRAKOWIE 

http://www.pk.edu.pl 

Jednostka 

organizacyjna 

Kierunek studiów Rodzaj studiów www 

WYDZIAŁ 

TECNNOLOGII I 

INŻYNIERII 

CHEMICZNEJ 

Biotechnologia I stopnia, II 

stopnia, III stopnia 

www 

 

 

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU 

http://www.pwsz-ns.edu.pl 

Jednostka 

organizacyjna 
Kierunek studiów Rodzaj studiów www 

INSTYTUT 

TECHNICZNY 

Zarządzanie i 

inżynieria 

produkcji  

I stopnia, II 

stopnia 
www 

 

 

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ROTMISTRZA W. PILECKIEGO W 

OŚWIĘCIMIU http://www.uczelnia.pwsz-oswiecim.edu.pl 

Jednostka 

organizacyjna 
Kierunek studiów Rodzaj studiów www 

INSTYTUT 

ZARZĄDZANIA I 

INŻYNIERII 

PRODUKCJI 

Zarządzanie i 

inżynieria 

produkcji  

I stopnia www 

 

http://www.agh.edu.pl/
http://www.bio21.pk.edu.pl/
http://www.agh.edu.pl/
http://www.pwsz-ns.edu.pl/it/kierunki-studiow/studia-i-stopnia/zarzadzanie-i-inzynieria-produkcji
http://uczelnia.pwsz-oswiecim.edu.pl/studia/kierunki-studiow/zarzadzanie-i-inzynieria-produkcji-studia-inzynierskie/
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PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE  

http://pwsztar.edu.pl 

Jednostka 

organizacyjna 
Kierunek studiów Rodzaj studiów www 

INSTYTUT 

POLITECHNICZNY 

Inżynieria 

materiałowa 
I stopnia www 

 

 

KRAKOWSKA WYŻSZA SZKOŁA PROMOCJI ZDROWIA  

http://www.kwspz.pl 

 

Kierunek studiów 
Rodzaj studiów www 

Dietetyka i ekologia żywności  II stopnia www 

 

MAŁOPOLSKA WYŻSZA SZKOŁA IM. JÓZEFA DIETLA W KRAKOWIE 

http://www.dietl.edu.pl 

Kierunek studiów Rodzaj studiów www 

Rolnictwo i agrobiznes  
studia 

podyplomowe 
www 

 

 

  

http://pwsztar.edu.pl/instytut-politechniczny/inzynieria-materialowa/
https://www.kwspz.pl/kandydaci/studia-ii-stopnia/dietetyka-i-ekologiczna-zywnosc/
http://www.agh.edu.pl/
http://dietl.edu.pl/pl/strona/rolnictwo-i-agrobiznes
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KLUCZOWE  PROJEKTY  
 

Nazwa projektu: Utworzenie Centrum Innowacji Żywieniowych w Konspol 

Holding Sp. z o.o. 

Wartość projektu: 101 914 508,52 zł 

Wysokość 

dofinansowania: 

23 200 050,72 zł 

Program: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 

Opis projektu: Celem projektu jest stworzenie nowoczesnego Centrum 

Badawczo – Rozwojowego prowadzącego szeroki 

zakres prac dotyczących innowacji żywieniowych - 

ulepszania technologii produkcji i kreowania nowych 

produktów spożywczych, które w przyszłości poszerzą 

asortyment produktowy oferowany przez Grupę 

Konspol. 

Realizacja: 2016- 

Strona www: www 

 

 

Nazwa projektu: Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych zup 

funkcjonalnych przez firmę Unipro Sp. z o.o. 

Wartość projektu: 22 370 613.93 zł 

Wysokość 

projektu: 

10 768 762.45 zł 

Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 

Opis projektu: - 

Realizacja: 2007-2013 

Strona www: www 

Nazwa projektu: Uruchomienie linii produkcyjnej innowacyjnych i 

naturalnych napojów funkcjonalnych. 

Wartość projektu: 11 622 000,00 zł 

Wysokość 

dofinansowania: 

5 229 900,00 zł 

Program: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 

Opis projektu: Uruchomienie linii produkcyjnej w celu wprowadzenia na  

rynek  innowacyjnych,  naturalnych  napojów  

funkcjonalnych w  oparciu o przeprowadzone  badania  

nad  połączeniem  jodu oraz substancji bioaktywnych z 

wodami wysoko zmineralizowanymi Cechini Muszyna. 

Celem projektu 

Realizacja: 2016- 

Strona www: www 

 

 

http://www.konspol.com.pl/grupa/fundusze-ue
http://www.uniproinfo.pl/projekty-ue.html
http://www.cechini-muszyna.pl/upload/files/ogloszenie-o-zamowieniu-nr-198856-2016-18191-32419.pdf
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Nazwa projektu: Budowa i wyposażenie nowoczesnego centrum 

recyklingu odpadów organicznych w celu wdrożenia 

innowacyjnych produktów nawozowych. 

Wartość projektu: 15 071 880.00 zł 

Wysokość 

dofinansowania: 

7 302 350.00 zł 

Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 

Opis projektu: -  

Realizacja: 2007-2013 

Strona www: www 

 

 

Nazwa projektu: Utworzenie Centrum B+R do badań nad opracowaniem 

nowych technologii produkcji żywności z udziałem 

synergizmu naturalnych dodatków funkcjonalnych. 

Wartość projektu: 4 430 963,13 zł 

Wysokość 

dofinasowania: 

1 981 324,98 zł 

Program: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 

Opis projektu: Celem projektu jest utworzenie nowocześnie 

wyposażonego Centrum Badawczo-Rozwojowego do 

badań nad innowacyjnymi dodatkami do żywności, 

wykorzystywanymi w branży spożywczej. 

Strona www: www 

 

 

 

 

http://dr-green.pl/hobbysite/index.php?p=w_zgodzie&id=28
http://www.fps.net.pl/Zapytanie%20ofertowe%20-%20Sprawa%20ZO-01-2016.pdf
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NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA BRANŻOWE 
 

 

 

  

NAZWA WYDARZENIA ORGANIZATOR 

 

TERMIN 

 

ENOEXPO 

Międzynarodowe  

Targi Wina 

Targi w Krakowie     

ul. Galicyjska 9 31-586 Kraków 

http://www.eurobiotech.krakow.pl 

Listopad 

HORECA 

Międzynarodowe 

Targi Wyposażenia 

Hoteli i Gastronomi 

Targi w Krakowie     

ul. Galicyjska 9 31-586 Kraków 

http://krakdent.pl/ 

Listopad 

MAŁOPOLSKI 

FESTIWAL SMAKU 

Urząd Marszałkowski Województwa 

Małopolskiego  

ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków 

 

Sierpień/wrzesień 

LIFESCIENE OPEN 

SPACE 

Klaster LifeScience Kraków Foundation 

ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków 

http://www.lifescience.pl 

Październik 

FESTIWAL PIEROGÓW Krakowski Biuro Festiwalowe Sierpień 

MAŁOPOLSKI 

FESTIWAL INNOWACJI 

Urząd Marszałkowski Województwa 

Małopolskiego  

ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków 

http://www.festiwalinnowacji.malopolska.pl 

Maj 

SWIETO CHLEBA 

Stowarzyszenie Małopolska Izba Produktów 

Regionalnych, Tradycyjnych i Ekologicznych, 

Urząd Miasta Krakowa, Krakowskie Biuro 

Festiwalowe, Urząd Marszałkowski 

Województwa Małopolskiego, Krakowski 

Cech Piekarzy http://www.opp.pl/ 

Czerwiec 

http://www.eurobiotech.krakow.pl/
http://krakdent.pl/
http://www.lifescience.pl/
http://www.festiwalinnowacji.malopolska.pl/
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WYDAWCA: 

Fundacja Klaster LifeScience Kraków 

Ul. prof. Michała Bobrzyńskiego 14 

30-348 Kraków 

NIP:  6762464304 

REGON: 122838510 

KRS: 0000458418 

 

OPRACOWANIE: 

Infobrokerska.pl 

Ul. Wadowicka 12/438  

30-415 Kraków 

www.infobrokerska.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KATALOG OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: 

PROmocja potencjału gospodarczego BIO-Regionu MAŁOPOLSKA na arenie 

międzynarodowej (ProBio Małopolska). Projekt jest współfinansowany 

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 

2014-2020 

 

 

 

 

Kopiowanie i rozpowszechnianie wyłącznie z podaniem źródła: 

„Żywność i rolnictwo.  Potencjał innowacyjny małopolski” 2017 
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