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Opis projektu
Polska gospodarka zdominowana jest liczebnie przez bardzo małe przedsiębiorstwa, które w terminologii ekonomicznej
przyjmują nazwę mikroprzedsiębiorstw. Firmy takie zatrudniają od 0 (gdy w firmie pracuje tylko jej właściciel) do 9 osób.
Działające w Polsce mikroprzedsiębiorstwa stanowią aż 96% wszystkich firm, które są zarejestrowane i faktycznie
działają. Mikroprzedsiębiorstwa są największym pracodawcą w polskiej gospodarce. Odgrywają więc ważną rolę
w generowaniu miejsc pracy.
Pozostałe trzy klasy przedsiębiorstw, czyli firmy małe (10-49 zatrudnionych), średnie (50-249) i duże (powyżej
250 pracowników) stanowią zaledwie 4% całej populacji firm aktywnie działających i zarejestrowanych w Polsce1.
W województwie małopolskim małe i mikroprzedsiębiorstwa, szczególnie prowadzące działalność usługową,
charakteryzują się najmniejszą przeżywalnością. Problem niestabilności dotyczy także podmiotów prowadzących
działalność proekologiczną.
W Krakowie działa kilkaset takich podmiotów, głównie w obszarach:
►► promocji zdrowego stylu życia i działalności na rzecz ochrony środowiska (np. sprzedaż zdrowej żywności,
rowerów, paneli słonecznych, opakowań ulegających biodegradacji)
►► działalności mającej pozytywny wpływ na środowisko (np. warsztaty naprawcze, wypożyczalnie, sklepy „second
hand”, komisy, punkty skupu surowców wtórnych).
Ogromny potencjał rozwoju branży nie jest jednak dobrze wykorzystany. Znaczna część podmiotów ma charakter firm
„rodzinnych”, część prowadzona jest przez pasjonatów ekologii, którym jednak często brakuje merytorycznej wiedzy
i umiejętności poruszania się w biznesie. Aby skutecznie dostosować się do współczesnego rynku i wymogów sektora,
podmioty te zmuszone są do modernizacji i przekształceń.
W związku z tym Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych przygotowała projekt „Zielona Inicjatywa Gospodarcza.
Partnerstwo na rzecz wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w sektorze proekologicznym
w Krakowie” (ZIG). Fundacja ma bardzo duże doświadczenie w realizacji tego typu działań. W projekcie wykorzystany
został w szczególności dorobek FWIE w postaci „Ekologicznej Mapy Krakowa” i Wirtualnych Targów Ekologicznych
krakow.targi.eco.pl (projekty dofinansowane w latach 2005-2006 r. przez Urząd Miasta Krakowa i Ministerstwo
1
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Mikroprzedsiębiorstwo to firma zatrudniająca średniorocznie mniej niż 10 osób (dotyczy 10 pełnych etatów) oraz posiadająca
obrót roczny do 2 mln euro lub całkowity maksymalnie 2 mln euro całkowitego bilansu rocznego. Małe przedsiębiorstwo to firma
zatrudniająca mniej niż 50 pracowników oraz posiadająca obrót roczny do 10 mln euro lub maksymalnie 10 mln euro całkowitego
bilansu rocznego. Łącznie nazywa się je w skrócie MMP. MŚP oznacza małe i średnie przedsiębiorstwa (w j. angielskim używa się
określenia Small and medium enterprises – SME).

Wieloletnia działalność Fundacji w obszarze ochrony środowiska i wsparcia proekologicznych rozwiązań, opinie
instytucji działających w sektorze oraz wyniki raportów zewnętrznych (m.in. „Raport o kondycji sektora MŚP i realizacji
priorytetów Programu wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Krakowie na podstawie badań
ankietowych”, Kraków, 2007) pozwoliły na zidentyfikowanie głównych problemów branży. Dotyczą one m.in.:
►► niewystarczającej wiedzy i kwalifikacji menadżerów, właścicieli firm w zakresie profesjonalnej obsługi klienta,
standaryzacji usług oraz nowoczesnych technik marketingowych
►► ogromnej konkurencji ze strony dużych, nowocześnie zarządzanych podmiotów (głównie sieci handlowych)
wprowadzających do swojej oferty masowe ilości niedrogich, lecz niskiej jakości produktów
►► braku ujednoliconych standardów funkcjonowania, co powoduje niekorzystny wizerunek wśród klientów
i niedostateczną jakość oferowanych wyrobów/usług
►► braku instytucji pomocowych odpowiadających na specyficzne problemy branży oraz brak podmiotów
reprezentujących branżę na zewnątrz.
Cel projektu „Zielona Inicjatywa Gospodarcza. Partnerstwo na rzecz wsparcia procesów adaptacyjnych
i modernizacyjnych w sektorze proekologicznym w Krakowie” to zwiększenie zdolności przedsiębiorstw, organizacji
społecznych i innych instytucji działających w branży ekologicznej na terenie Krakowa do sprawnej adaptacji do
zmieniających się warunków ekonomiczno-społecznych. Wypracowaniem modernizacyjnych rozwiązań zajęło się
utworzone w ramach projektu partnerstwo międzysektorowe, które zdefiniowano jako porozumienie firm (sektor
prywatny), organizacji pozarządowych (sektor społeczny), jednostek samorządu terytorialnego i innych instytucji
publicznych (sektor publiczny), które wspólnie działają na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego regionu oraz
poszanowania środowiska naturalnego.
Zawiązane w trakcie realizacji projektu partnerstwo międzysektorowe obejmuje:
1.

firmy działające w branży ekologicznej, np.:

►► sklepy z żywnością ekologiczną i bary wegetariańskie
►► firmy sprzedające produkty przyjazne środowisku (np. panele słoneczne, torby wielorazowe)
►► firmy oferujące usługi przyjazne dla środowiska (np. wypożyczanie i naprawa rowerów oraz innego sprzętu)
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Pracy i Polityki Społecznej). Portal targi.eco.pl jest stale uzupełniany w ramach działalności statutowej FWIE i zawiera
prezentacje ok. 1500 podmiotów działających w sektorze ochrony środowiska w Krakowie i Warszawie.

►► firmy reusingowe i recyklingowe, w tym także antykwariaty
►► firmy promujące zdrowy i zrównoważony styl życia
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2.

organizacje pozarządowe

3.

instytucje publiczne

4.

placówki szkoleniowo-doradcze i naukowo-badawcze działające na rzecz przedsiębiorczości i/lub ekologii
(niezależnie od ich formy prawnej).

Podczas rekrutacji uczestników partnerstwa Fundacja wykorzystywała prowadzoną przez siebie bazę instytucji
proekologicznych (targi.eco.pl) w celu pisemnego lub bezpośredniego zaproszenia najciekawszych krakowskich małych
i mikrofirm ekologicznych. Fundacja dokonała analizy możliwości i korzyści mogących płynąć z udziału w partnerstwie
poszczególnych podmiotów. Dobór metod rekrutacji do grupy założycielskiej partnerstwa wynikał ze specyfiki projektu
– zachodziła konieczność zachowania różnorodności podmiotów i stworzenia szerokiej sieci współpracy w ramach sektora.
Została też przeprowadzona akcja informacyjna, która pozwoliła dotrzeć do szerszego kręgu potencjalnych partnerów
zainteresowanych projektem, dlatego część podmiotów samodzielnie zgłosiło się do partnerstwa. Ma ono bowiem
charakter otwarty – obecnie bierze w nim udział prawie 90 podmiotów (zakładano udział ok. 42 podmiotów: 30 firm
i po 3-4 podmioty z pozostałych grup). Aktualna lista partnerów, zawierająca dane teleadresowe, opis działalności,
grafikę i prezentację na mapie (google maps), z podziałem na branże, z możliwością sortowania wg alfabetycznie
wg nazw i adresów, wg kolejności dodania, z możliwością wyszukiwania fraz, znajduje się pod adresem zig.eco.pl/
partnerzy.html.
Uczestnicy partnerstwa współpracowali ze sobą, by wspólnie znaleźć rozwiązania w kwestii zatrudnienia w firmach
branży ekologicznej, logistyki zaopatrzenia i dystrybucji oraz marketingu. Przyniosło to korzyści nie tylko dla
całej branży proekologicznej, ale także dało możliwość indywidualnego rozwoju dla przedstawicieli podmiotów
uczestniczących w partnerstwie.
Krakowscy proekologiczni przedsiębiorcy mieli okazję spotkać się, bliżej poznać, omówić wspólne problemy i możliwości
ich rozwiązania. Spotkali się zarówno ci z różnych „podsektorów”, którzy na co dzień nie koniecznie zdają sobie sprawę,
że wspólnie tworzą tę samą branżę (np. przedstawiciele sklepów z żywnością ekologiczną, firm recyklingowych
i rowerowych), jak i ci, którzy mogą w sobie widzieć konkurencję (np. różne sklepy z żywnością ekologiczną).
Przystępujący do partnerstwa uzyskali w ramach projektu następujące bezpłatne wsparcie:
►► możliwość uczestnictwa w 12 spotkaniach seminaryjnych w celu przedyskutowania własnych doświadczeń
i problemów w zakresie zatrudnienia, logistyki zaopatrzenia i dystrybucji oraz marketingu
►► możliwość udziału w międzynarodowej konferencji podsumowującej projekt i prezentującej najlepsze praktyki
współpracy międzysektorowej z kraju i zagranicy
►► możliwość kontaktu z partnerami za pomocą listy dyskusyjnej
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►► możliwość otrzymania publikacji, ulotek, bawełnianych koszulek, toreb, opasek dla rowerzystów, a także
specjalnego stojaka (ZIGoludka) z wizytówkami własnymi i innych partnerów.
Zastosowane w projekcie metody i narzędzia realizacji, w tym badania socjologiczne i spotkania seminaryjne
uczestników partnerstwa miały za zadanie doprowadzić do powstania strategii współpracy pomiędzy kilkudziesięcioma
firmami z branży ekologicznej z Krakowa wraz z organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi i instytucjami
otoczenia biznesu. Działanie to w realny sposób wzmocniło i wsparło merytorycznie działające w Krakowie małe
i mikroprzedsiębiorstwa branży ekologicznej. W dodatku poprzez podjęte działania upowszechniające (publikacje,
konferencja, produkcja materiałów promocyjnych) rezultaty projektu zostały spopularyzowane wśród szerokiego grona
odbiorców pośrednich (ok. 10 tys. osób: przedstawiciele firm branży ekologicznej, instytucji społecznych, podmiotów
publicznych, instytucji otoczenia biznesu, mediów, zainteresowani konsumenci itd.), tak aby w postaci dobrych praktyk
mogły służyć dla nie będących członkami partnerstwa odbiorców na terenie całego kraju.
W ramach projektu „Zielona Inicjatywa Gospodarcza. Partnerstwo na rzecz wsparcia procesów adaptacyjnych
i modernizacyjnych w sektorze proekologicznym w Krakowie” podjęte zostały następujące działania:

1. Badania
W celu uzyskania danych na temat problemów małych i mikroprzedsiębiorstw proekologicznych w Krakowie Studio
Badań Marketingowych Profile prowadziło latem 2009 roku wywiady pogłębione wśród kilkunastu respondentów. W ich
wyniku powstał raport „Krakowskie firmy o działalności proekologicznej” zamieszczony na stronie zig.eco.pl/w29_
nasze_raporty.html
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►► możliwość promocji własnej firmy/instytucji/organizacji za pomocą strony internetowej zig.eco.pl, na portalach
społecznościowych (Facebook, Twitter, Blip), newslettera (ok. 3000 odbiorców miesięcznie) oraz podczas targów
i festiwali
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2. Spotkania seminaryjne członków partnerstwa
Po przeprowadzeniu badań i po uroczystej inauguracji projektu (10 września 2009 roku w Hotelu Europejskim
w Krakowie) odbyło się dwanaście trzygodzinnych spotkań seminaryjnych, po 4 w każdym w 3 bloków tematycznych
(zatrudnienie, logistyka zaopatrzenia i dystrybucji oraz marketing), w których brało udział średnio po 20 osób. Odbywały
się one w sali konferencyjnej Zarządu Głównego Polskiego Klubu Ekologicznego. Uczestnicy i sympatycy partnerstwa
wygłosili prelekcje na m.in. następujące tematy (średnio po 2 w czasie każdego seminarium):
1.

Tiago Joao Baptista, Raising environmental effectiveness of small business

2.

Tomasz Makowski, Europartner, Andrzej Żwawa, Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, Zielona Inicjatywa
Gospodarcza: co dalej

3.

Dariusz Brzozowiec, Barter System Polska, Płać tym co masz, za to czego potrzebujesz. Korzyści zsystemu
barterowego

4.

Maria Staniszewska, Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie Gliwice, Znajomość produktu i konsumenta motorem
sprzedaży żywności ekologicznej

5.

Monika Bąk, Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU, Firma przyjazna rodzinie – jak pogodzić życie
zawodowe z rodzinnym

6.

Ryszard Stocki, Towarzystwo Doradcze, Pełna partycypacja w zarządzaniu. Jak sprawić, aby ludzie byli
zaangażowani w swoją pracę?

7.

Dawid Drabik, Fundacja Inicjatyw Lokalnych i Oświatowych, Praktyczne funkcjonowanie organizacji pozarządowej

8.

Władysław Weber, Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych MOWIS, Stowarzyszenie - dlaczego i kiedy?
Rejestracja, obowiązki, nadzór

9.

Konrad Krupa, BMC Business Media Consulting, Zakupy grupowe na przykładzie serwisu Flotowo.pl

10. Iwona Jabłonowska, B2B Solutions, Wykorzystanie potencjału aliansów strategicznych/klastrów, w projektach
innowacyjnych – np. procesu „wspólnych zakupów” – z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i technik IT
11. Tomasz Makowski, Euro Partner, Zakupy grupowe – narzędzia internetowe dla dostawców i kupujących
12. Bożena Wojtas-Wójcik, Kierownik Referatu Programów Rynku Pracy Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, Programy
rynku pracy: subsydiowane formy zatrudnienia, staże, praktyki absolwenckie
13. Marcin Grega, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
Unijne dotacje dla małych i mikroprzedsiębiorstw
14. Grzegorz Gorczyca, Auxilium SA, System franczyzowy Auxilium SA
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16. Magdalena Zwolińska-Wróbel, Fundacja Sendzimira, Pierwszy w Polsce portal zrównoważonego rozwoju
17. Konrad Krupa, BMC Business Media Consulting, Marketing w serwisach społecznościowych. Budowanie
długotrwałych relacji z klientami
18. Katarzyna Krauze, Adwokaci Cichy Chudoba Marasek Zybura Spółka Partnerska, Mobbing
19. Piotr Cichy, Adwokaci Cichy Chudoba Marasek Zybura Spółka Partnerska, Ustawa o łagodzeniu skutków kryzysu
ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców – zawieszenie niektórych przepisów kodeksu pracy
20. Beata Pietrzyk, Biocert, Certyfikacja produktów ekologicznych. Zmiany w ustawie o rolnictwie ekologicznym
– konsekwencje dla wprowadzających do obrotu i konsumentów
21. Justyna Szambelan, Koalicja Sprawiedliwego Handlu, Sprawiedliwy Handel w praktyce
22. Konrad Krupa, BMC Business Media Consulting, Badania mystery shopping. Badania marketingowe przedsiębiorstwa
23. Tomasz Makowski, Euro Partner, Podnoszenie kwalifikacji personelu poprzez badania „mystery shopping”
(tajemniczy klient)
Większość ww. prelekcji w postaci prezentacji PPT i PDF na stronie zig.eco.pl/w30_nasze_prezentacje.html.
Trzy raporty tematyczne z seminariów (Standardy ekologiczne, Zaopatrzenie i dystrybucja, Promocja) również znajdują
się na stronie zig.eco.pl/w29_nasze_raporty.html.

ZIELONA INICJATYWA GOSPODARCZA
Partnerstwo na rzecz wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w sektorze proekologicznym w Krakowie

15. Piotr Fugiel BENEDICITE Jednostka Gospodarcza Opactwa Benedyktynów w Tyńcu, Budowa systemu franczyzowego
oferującego Produkty Benedyktyńskie
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W wyniku przeprowadzonych badań i seminariów opracowano strategię wsparcia procesów adaptacyjnych
i modernizacyjnych sektora małych i mikroprzedsiębiorstw ekologicznych w Krakowie. Dystrybucja Strategii w postaci
elektronicznej (płyta CD) nastąpiła wśród członków partnerstwa, innych firm branży ekologicznej, instytucji społecznych,
podmiotów publicznych, instytucji otoczenia biznesu oraz mediów. Jest też dostępna na zig.eco.pl/s39_strategie.html
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3. Strategia współpracy międzysektorowej w branży ekologicznej
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4. Publikacje książkowe
Efektem seminariów jest też powstanie 3 publikacji poradniczych odpowiadających modułom tematycznym, każda
w nakładzie 500 egz.:
1.

Tomasz Makowski, ZATRUDNIENIE w sektorze małych i mikroprzedsiębiorstw ekologicznych w Krakowie – poradnik

2.

Tomasz Makowski, LOGISTYKA ZAOPATRZENIA I DYSTRYBUCJI w sektorze małych i mikroprzedsiębiorstw
ekologicznych w Krakowie – poradnik

3.

Tomasz Makowski, MARKETING w sektorze małych i mikroprzedsiębiorstw ekologicznych w Krakowie – poradnik

Powstała także publikacja Lokalna współpraca międzysektorowa na rzecz ekorozwoju – dobre praktyki omawiająca projekty
z Polski i zagranicy (1500 egz.) oraz niniejsza publikacja, podsumowująca projekt i opisująca partnerstwo (500 egz.).
Wersje internetowe tych 5 publikacji dostępne są na stronie zig.eco.pl/w34_nasze_publikacje.html
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5. Międzynarodowa konferencja podsumowująca projekt
Ostatnim etapem projektu jest konferencja (18 czerwca 2010, w Hotelu Europejskim w Krakowie), omawiająca najlepsze
praktyki w zakresie międzysektorowej współpracy na rzecz ekorozwoju na poziomie lokalnym z Polski i zagranicy.
Celem konferencji jest też upowszechnienie informacji o partnerstwie, podsumowanie pracy w grupach seminaryjnych
i omówienie strategii oraz rekomendacji dla branży. Na konferencję zaproszone zostały podmioty partnerstwa, instytucje
z branży, goście z kraju i zagranicy mający doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć oraz zainteresowani
słuchacze (80 osób).
Zapowiedziane prezentacje i wykłady:
►► Tomasz Makowski, Euro Partner, Kraków, Podsumowanie projektu „Zielona Inicjatywa Gospodarcza. Partnerstwo
na rzecz wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w sektorze proekologicznym w Krakowie”
►► Ryszard Stocki, Towarzystwo Doradcze Ryszard Stocki, Kraków, Pełna partycypacja w zarządzaniu małych
i mikrofirm
►► Piotr Magnuszewski, Centrum Rozwiązań Systemowych, Wrocław, Rozwój zrównoważony na poziomie lokalnym
– w poszukiwaniu rozwiązań systemowych
►► Luca Vannetiello, Associazione Arcipelago Šcec, Włochy, SCEC – ekonomia solidarna i lokalna we Włoszech
►► Kamil Pachałko, Southend-on-Sea in Transition, Wielka Brytania, Transition Towns: lokalna gospodarka – miasta
wolne od ropy
Materiały z konferencji znajdą się na stronie zig.eco.pl/s35_konferencje.html
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Projekt „Zielona Inicjatywa Gospodarcza. Partnerstwo na rzecz wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych
w sektorze proekologicznym w Krakowie” (czas realizacji: 1 kwietnia 2009 – 31 sierpnia 2010) dofinansowany został
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. i jest realizowany w ramach Poddziałania
8.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) na lata 2007 – 2013 jest największym w historii Unii Europejskiej
programem. Współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Budżet wynosi niemal 11,5 mld euro.
Celem głównym Programu jest wzrost zatrudnienia i spójności społecznej, a jego interwencja dotyczy wszystkich sfer
związanych z podnoszeniem kwalifikacji i umiejętności osób, zarówno w zakresie zatrudnienia, edukacji, wzmocnienia
potencjału administracji publicznej, jak również w sferze wspierania przedsiębiorczości i rozwoju regionalnego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z 10 Priorytetów, realizowanych zarówno na poziomie centralnym,
jak i regionalnym.
Komponent centralny:
I – Zatrudnienia i integracja społeczna
II – Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących
III – Wysoka jakość systemu oświaty
IV – Szkolnictwo wyższe i nauka
V – Dobre rządzenie
Komponent regionalny:
VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich
VII – Promocja integracji społecznej
VIII – Regionalne kadry gospodarki
IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Priorytet X Pomoc techniczna służy sprawnej administracji wszystkich pozostałych priorytetów.
W ramach priorytetów centralnych główny nacisk jest położony na wsparcie struktur i systemów instytucjonalnych,
środki z komponentu regionalnego zostaną natomiast w dużej mierze przeznaczone na wsparcie dla osób i grup
społecznych. Instytucją Zarządzającą całym Programem jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, realizacją
komponentów regionalnych zajmują się odpowiednie samorządy wojewódzkie. Instytucją Wdrażającą/Instytucją
Pośredniczącą II Stopnia, czyli podmiotem który odpowiada za wdrażanie poszczególnych priorytetów w komponencie
regionalnym, jest w województwie małopolskim Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.
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Lista uczestników „Zielonej Inicjatywy Gospodarczej”
Małe przedsiębiorstwa:
Bary Wegetariańskie Vega

Kraków, ul. Krupnicza 22

Biosystem Elektrorecykling

Kraków, ul. Wodna 4

Ecopack

Kraków, ul. Vetulaniego 1A

Green Way

Kraków, ul. Mikołajska 14

Hotel Polski Pod Białym Orłem Sp. z o.o.

Kraków, ul. Pijarska 17

Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o.

Kraków, ul. Łężce 23

Laboratorium Cogito Sp. z o.o.

Kraków, ul. Bałuckiego 6

Piekarnia Mojego Taty

Kraków, ul. Meiselsa 6

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
MIKI Mieczysław Jakubowski

Kraków, ul. Podgórki Tynieckie 103

Ran-Flex Sp. z o.o.

Kraków, ul. Prusa 27/3

BARY WEGETARIAŃSKIE VEGA
Adres: ul. Krupnicza 22, Kraków i św. Gertrudy 7, Kraków
WWW: www.vegarestauracja.com.pl
E-mail: vega@vegarestauracja.com.pl
Tel.: 12 430 08 46
BARY WEGETARIAŃSKIE VEGA – kilka minut spacerem od Rynku – proponują szeroki wybór dań wegetariańskich a także
wegańskich. W wyjątkowej atmosferze Vegi, w jej domowym klimacie, przy spokojnej muzyce można skosztować
również różnorodnych sałatek i łakoci w postaci domowych ciast, lodów, budyniów, soków warzywnych i owocowych,
a także znakomitą kawę i wiele smaków herbat. Dla studentów 10% taniej.
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Adres: ul. Wodna 4, 30-556 Kraków
WWW: www.bioelektro.pl
E-mail: biuro@bioelektro.pl
Tel.: 12 296 66 24
BIOSYSTEM ELEKTRORECYKLING SA jest profesjonalną Organizacją Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego.
Biosystem przejmuje w imieniu przedsiębiorców obowiązek zbiórki i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, samodzielnie oraz z współpracującymi przedsiębiorstwami z całej Polski organizuje punkty zbiórki
zużytej elektroniki, oferuje doradztwo prawne w zakresie tematyki związanej z ochroną środowiska, wydaje materiały
edukacyjne na temat właściwego postępowania z odpadami oraz angażuje się w akcje proekologiczne.
ECOPACK
Adres: ul. Vetulaniego 1A, 31-227 Kraków
WWW: www.ecopack.pl
E-mail: marta@ecopack.pl
Tel.: 500 319 933, 12 420 52 20, 12 420 52 24
ECOPACK jest producentem toreb bawełnianych z polskich oraz importowanych tkanin o zróżnicowanej gramaturze.
W ofercie dostępne są dwa rodzaje toreb bawełnianych: torby szyte w firmowej szwalni oraz torby importowane
z Pakistanu i Chin. Torby drukowane są we własnym zakładzie sitodrukowym. Firma oferuje wzory standardowych toreb
bawełnianych, wykonanych z surowej bawełny w kolorze ecru, w kolorach podstawowych, jak i z materiału typu: len,
drelich, juta.
GREEN WAY
Adres: ul. Mikołajska 14, 31-027 Kraków
WWW: www.greenway.pl
E-mail: wojtekpacult@interia.pl
Tel.: 12 431 10 27
GREEN WAY oferuje smaczne i zdrowe potrawy wegetariańskie kuchni całego świata. Zaprasza nie tylko wegetarian
i wegan na smaczne potrawy kuchni wegetariańskiej. Dostępny duży wybór dań wegetariańskich i wegańskich, deserów,
ciast, soków, koktajli, a wszystko to w przystępnych cenach! W ofercie znajdziecie Państwo nie tylko wyśmienite potrawy
z różnych zakątków świata, ale także wspaniałe herbaty oraz smaczną kawę. Ideą Green Way jest pełna rezygnacja
z mięsa i produktów mięsnych, które zazwyczaj pozyskuje się w przemysłowych hodowlach zwierząt, przyczyniających
się do niepotrzebnego okrucieństwa i niszczenia całej biosfery.
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HOTEL POLSKI POD BIAŁYM ORŁEM SP. Z O.O.
Adres: ul. Pijarska 17, 31-015 Kraków
WWW: www.podorlem.com.pl
E-mail: hotel.polski@podorlem.com.pl
Tel.: 12 422 11 44
HOTEL POLSKI POD BIAŁYM ORŁEM aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz ochrony środowiska. Jako jeden
z pierwszych 15 obiektów w Polsce otrzymał certyfikat „Czysta Turystyka”. Działania na rzecz ochrony środowiska:
monitoring i analiza zużycia energii; pomieszczenia ogólnodostępne i niektóre pokoje wyposażone są w czujniki ruchu
przy oświetleniu; instalacja CO wyposażona w termoregulatory i termoregulator pogodowy; zastosowanie w całym
hotelu świetlówek w obudowach rastrowych; monitorowanie emisji CO2; monitorowanie i ograniczenie zużycia wody
– w służbowych toaletach zastosowano perlatory; segregacja odpadów; oszczędzanie papieru w biurze; ogólnodostępny
pojemnik na baterie; środki czystości kupuje się w formie koncentratów, w pokojach napoje dla gości są w pojemnikach
szklanych; gość ma w toalecie do wyboru papier toaletowy ekologiczny (szary) oraz biały; używanie środków czystości
ulegających biodegradacji; podczas remontu używane były farby mineralne.
INSTYTUT TURYSTYKI W KRAKOWIE SP. Z O.O.
Adres: ul. Łężce 23, 30-614 Kraków
WWW: www.itk.krakow.pl
E-mail: sekretariat@itk.krakow.pl
Tel.: 12 423 66 90
INSTYTUT TURYSTYKI W KRAKOWIE działa od 1991 roku. Jest ośrodkiem naukowym prowadzącym stałe i systematyczne
badania w zakresie turystyki. Usługi konsultingowe świadczy dla Unii Europejskiej, Światowej Organizacji Turystyki,
rządu polskiego oraz lokalnych organów samorządu terytorialnego, gospodarczego i firm turystycznych. Współpracuje
z większością liczących się krajowych i międzynarodowych organizacji turystycznych. Przedmiotem działalności
Instytutu są badania, ekspertyzy i projekty wdrożeniowe, obejmujące m.in.: planowanie rozwoju w turystyce i ekologii,
programowanie rozwoju produktu turystycznego, opracowanie strategii rozwoju obszarów i miejscowości turystycznych.
LABORATORIUM COGITO SP. Z O.O.
Adres: ul. Bałuckiego 6, 30-318 Kraków i ul. Skwerowa 27/1, 30-317 Kraków
WWW: www.catering-cogito.pl, www.rowery-cogito.pl
E-mail: zamowienia@catering-cogito.pl
Tel.: 12 267 11 91
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PIEKARNIA MOJEGO TATY
Adres: ul. Meiselsa 6, 31-063 Kraków
WWW: www.piekarniamojegotaty.pl
E-mail: biuro@piekarniamojegotaty.pl
Tel.: 12 422 95 34
PIEKARNIA MOJEGO TATY oferuje pełny asortyment chleba, bułek, rogali i obwarzanków. Posiada również w sprzedaży
tradycyjne, polskie podpłomyki z ciasta chlebowego, nadziane pysznymi dodatkami. Gorące, chrupiące, prosto z pieca
piekarskiego, można je wziąć w rękę i zjeść na miejscu... Chleby żytnie wypiekane są na zakwasie, bez użycia drożdży,
słonecznikowe z mąki żytniej razowej, z pierwszego przemiału. Drożdżówki i ciasta drożdżowe nie mają sztucznych
dodatków. Przedwojenna receptura. Przedwojenny piec. Przedwojenny smak. Papierowe i płócienne torby. Pieczywo
dostępne w sklepie przy piekarni i w 4 sklepach firmowych (w których można też nabyć… kawę z małej, rodzinnej
palarni) oraz 4 innych punktach sprzedaży.
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MIKI MIECZYSŁAW JAKUBOWSKI
Adres: ul. Podgórki Tynieckie 103, 30-375 Kraków
WWW: www.miki.krakow.pl
E-mail: miki@miki.krakow.pl
Tel.: 12 267 57 98
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIKI istnieje od 1990 r. Jako największa polska firma w sektorze gospodarki
odpadami na rynku krakowskim, od lat z powodzeniem szukamy innowacyjnych rozwiązań dla bieżących problemów z
zakresu ochrony środowiska. Naszą macierzystą działalnością był odbiór odpadów komunalnych, jednak rozwój firmy,
systematyczne powiększanie potencjału technicznego oraz dbałość o wykwalifikowaną kadrę pracowników, pozwoliły,
aby obecnie działać kompleksowo w zakresie nie tylko odbioru czy transportu kilkudziesięciu rodzajów odpadów, ale
również świadczyć usługi utrzymania terenów zielonych, czy porządkowania. Od momentu powstania firmy dbaliśmy,
aby w myśl ochrony środowiska minimalizować ilość odpadów oddawanych na składowiska, dlatego też, jako pierwsza
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Spółka LABORATORIUM COGITO została powołana w 2005 roku przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Psychiatrii
i Opieki Środowiskowej. Jest szczególnym rodzajem spółki prawa handlowego, która zatrudnia osoby niepełnosprawne,
chorujące psychicznie (ponad 85% zatrudnionych pracowników). Swoją działalność realizuje w obszarach usług:
hotelarskich (Bałuckiego 6, 30-318 Kraków), gastronomiczno-cateringowych (ul. Skwerowa 27/1, 30-317 Kraków),
oraz wypożyczania i serwisowania rowerów (ul. Na Błoniach 1, 30-147 Kraków). Firma Społeczna Catering Cogito
zgodnie z życzeniami swoich Klientów opracowuje receptury i przyrządza zdrowe, ekologiczne potrawy, wegetariańskie,
wegańskie, bezglutenowe. Firma Społeczna Wypożyczalnia Rowerów Cogito w swojej działalności promuje zdrowy styl
życia, poruszanie i przemieszczanie się po mieście w sposób nie zanieczyszczający środowiska spalinami.
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firma na rynku krakowskim wprowadziliśmy segregację odpadów u źródła w systemie workowym, co z powodzeniem
kontynuujemy do dziś. Jako pionier nowych rozwiązań wdrożyliśmy system zarządzania jakością ISO 9001: 2000, oraz
system zarządzania środowiskowego ISO 14001: 2004. Jesteśmy polską, rodzinną firmą z tradycjami, której wizytówką
jest niezawodność oraz profesjonalizm.
RAN-FLEX SP. Z O.O.
Adres: ul. Prusa 27/3, 30-117 Kraków
WWW: ranflex.com.pl
E-mail: krakow@ranflex.com.pl
Tel.: 12 426 01 20
Spółka RAN-FLEX już 11 lat temu rozpoczęła działalność w branży recyklingu olejów przepracowanych. Od ponad 7 lat
spółka działa również w branży pozostałych odpadów przemysłowych. Najczęściej odbieranymi przez firmę do utylizacji
odpadami przemysłowymi są: oleje przepracowane – zużyte – odpadowe w tym: oleje mineralne, oleje syntetyczne
i półsyntetyczne; zużyty sprzęt komputerowy (w tym monitory), elektroniczny, AGD, emulsje, szlamy z separatorów,
eternit (a także azbest w każdej postaci), świetlówki (lampy fluoroscencyjne), filtry olejowe i powietrzne, czyściwa,
sorbenty zaolejone, farby, lakiery, poprodukcyjne odpady, chemikalia laboratoryjne, odczynniki chemiczne i inne.

Adventure Build

Kraków, ul. Rusznikarska 14a/92

Agencja Interaktywna Kinkajou

Kraków, ul. Zyblikiewicza 11/1

Alster P.H.U. – Sklep zielarsko-medyczny, Irydiologia

Kraków, ul. Garbarska 5

Antique Apartments

Kraków, pl. Szczepański 2/9

Antykwariat Abecadło

Kraków, ul. Dietla 111/4A

Art-Bike Artur Kubica

Kraków, ul. Starowiślna 33A/12

Batom.Pl – hurtownia zdrowej żywności

Batom.Pl – hurtownia zdrowej żywności

BioCert Małopolska Sp. z o.o.

Kraków, ul. Lubicz 25A

Cafe Młynek

Kraków, pl. Wolnica 7

Cafe Zwierzyniec

Kraków, ul. Królowej Jadwigi 4

Cruising Krakow

Kraków, ul. Basztowa 17/F

Diagnostykafunkcjonalna.pl

Kraków, ul. Dietla 19/3

Ecopackaging Middle East Europe
– Biodegradable and Compostable Packaging

Kraków, al. Zygmunta Krasińskiego 14/3A

Eko-Sklep

Kraków, ul. Krzywa 6

Kraków, ul. Krzywa 6

Kraków, ul. Krzywa 6

Eurotech
F.H.U. Ciucharenka

Kraków, ul. Warszauera 3

F.H.U. Impet

Kraków, ul. Kalwaryjska 25

F.H.U. Oszczędzaj wodę Piotr Gniewkowski

Liszki, Rączna 540
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Mikroprzedsiebiorstwa
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Figa – mam miejsce

Kraków, ul. Lea 179

Galeria Aruaco

Kraków, ul. Miodowa 4

Galeria Maruna

Kraków, ul. Miodowa 2

Geo-Mar

Kraków, ul. Drożdżowa 5

Golden Oil Polska

Kraków, ul. Pijarska 17

Green2 Magazyn – Katarzyna Agopsowicz
Świeżym Okiem

Kraków, ul. Przemyska 8/17

Haloart galeria-sklep on line i pracownia w Krakowie

Kraków, ul. Kąpielowa 70

Herba Thea

Kraków, ul. Retoryka 5/2

Hostel Panorama

Kraków, ul. Retoryka 5/2

Instytut Medycyny Integracyjnej PL Camino

Kraków, ul. Dietla 19/3

Items Polska

Kraków, ul. Wielicka 25

Izo-Term

Kraków, ul. Limanowskiego 26/3

Lea Polska – Jardin Biologique Sp. z o.o.

Kraków, ul. Krasowa 24

Messenger

Kraków, ul. Tyniecka 16

Miejsce

Kraków, ul. Zegadłowicza 2

Miejsce Bar

Kraków, ul. Estery 1

Millenium

Wieliczka, os. Szymanowskiego 4/P4

Mydlarnia u Franciszka

Kraków, ul. Starowiślna 40

Naturalny Sklepik

Kraków, ul. Krupnicza 8

Organic Planet

Kraków, ul. Bronowicka 27A

Ośrodek Edukacyjny Zdrowie i Uroda

Kraków, ul. Miodowa 21

pracownia k.

Kraków, ul. Zamoyskiego 33/13

Kraków, ul. Torfowa 11

Sklep Ekologuj.pl

Kraków, ul. Czapińskiego 3/311

Studio Oktopus

Kraków, ul. Generała Sowińskiego 4/1A

Velotech – Piotr Dobranowski

Kraków, ul. Krowoderskich Zuchów 24

Vert Sklepy Zdrowa Żywność

Kraków, ul. Miłkowskiego 23

W Kółko Design

Kraków, ul. Kordiana 52/21

Warzywa-Owoce Elżbieta Watras

Kraków, Rynek Kleparski kiosk nr 59

Wine Garage Bar & Shop

Kraków, ul. Józefitów 8

Zakład Instalacji Sanitarnych

Kraków, ul. Oboźna 29B/12

ADVENTURE BUILD
Adres: ul. Rusznikarska 14a/92, 31-261 Kraków
WWW: www.adbu.pl
E-mail: info@adbu.pl
Tel.: 605 825 539, 505 825 538
ADVENTURE BUILD jest niewielką firmą zajmującą się organizacją niekonwencjonalnych imprez integracyjnych,
eventów, survivalowych zielonych szkół, warsztatów oraz wypraw po bezdrożach świata.
AGENCJA INTERAKTYWNA KINKAJOU
Adres: ul. Zyblikiewicza 11/1, 31-029 Kraków
WWW: www.kinkajou.pl
E-mail: info@kinkajou.pl
Tel.: 787 129 857
AGENCJA INTERAKTYWNA KINKAJOU zajmuje się projektowaniem graficznym na potrzeby marketingowe i prywatne,
budową serwisów www, produkcją filmów, gier i animacji oraz fotografią. Obecnie rozpoczynamy pracę nad własnym
portalem edukacyjnym dla dzieci, by poszerzać świadomość ekologiczną i społeczną dzieci i rodziców i siać w nich
chęć życia w czystym, zdrowym i zrównoważonym świecie. Będziemy zajmować się kręceniem filmów dotyczących
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Sklep Biosfera żywność ekologiczna
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ekologii, praw człowieka, praw zwierząt, a z czasem tworzyć również gry edukacyjne. Planujemy ponadto zachęcać
naszych Klientów do wydruków na papierze ekologicznym, oddawania kardridży do recyclingu oraz wspomagać
w różny sposób organizacje zajmujące się ekologicznymi działaniami, np poprzez darmowe projektowanie materiałów
reklamowych, stron www różnych inicjatyw, przez tworzenie filmów edukacyjnych.
ALSTER P.H.U. SKLEP ZIELARSKO-MEDYCZNY, IRYDIOLOGIA
Adres: ul. Garbarska 5, 31-131 Kraków
WWW: www.alster.zaprasza.net
E-mail: alster@pro.onet.pl
Tel.: 12 429 10 16
ALSTER to zielarnia w centrum Krakowa. Sklep zajmuje się sprzedażą i promocją artykułów zielarskich, naturalnych
i ekologicznych kosmetyków, suplementów diety oraz odzieży zdrowotnej. Dodatkowo wspiera inicjatywy propaguje
zdrowie, wychowanie zgodne i najbliższe ekologicznemu pojęciu życia. Alster oferuje także porady z zakresu medycyny
naturalnej, ziołolecznictwa, irydologii oraz konsultacje psychologiczne, psychoanalityczne.
ANTIQUE APARTMENTS
Adres: pl. Szczepański 2/9, 31-011 Kraków
WWW: www.antiqueapartments.com
E-mail: office@aapt.pl
Tel.: 12 430 21 67
ANTIQUE APARTMENTS to apartamenty zlokalizowane w pięknym XIX-wiecznym budynku, ok. 70 metrów od Rynku
oraz w bliskiej odległości od wszystkich głównych atrakcji i środków transportu. Pokoje zaprojektowane są w taki
sposób, aby wyeksponować oryginalne elementy architektoniczne, które mieszają się z historycznym wystrojem wnętrz
i antycznymi meblami. Dla Gości do dyspozycji są rowery, a nasze podwórze przez większość roku „tonie” w kwiatach.
Zwierzęta są mile widziane.
ANTYKWARIAT ABECADŁO
Adres: ul. Dietla 111/4A (podwórko), Kraków i ul. Pijarska 2, Kraków
WWW: www.alfa-omega.com.pl
E-mail: abecadlo21@wp.pl
Tel.: 668 013 400
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ART-BIKE ARTUR KUBICA
Adres: ul. Starowiślna 33A/12, 31-038 Kraków
WWW: www.art-bike.pl
E-mail: artbike@op.pl
Tel.: 12 422 04 25
ART-BIKE zajmuje się handlem hurtowym i detalicznym rowerami, częściami i akcesoriami, prowadzi serwis rowerowy,
montuje rowery na zamówienie a także prowadzi wypożyczalnię rowerów, nart i snowboardu.
BATOM.PL – HURTOWNIA ZDROWEJ ŻYWNOŚCI
Adres: ul. Fieldorfa Nila 17, 31-209 Kraków
WWW: www.batom.pl
E-mail: batom@batom.pl
Tel.: 12 626 00 70
BATOM.PL to hurtownia zdrowej żywności, która oferuje duży wybór zdrowej żywności, także z certyfikatami rolnictwa
ekologicznego oraz Fairtrade, dżemy bezcukrowe w wielu smakach, a także szeroką gamę środków dietetycznych. Także
sklep detaliczny. Możliwość zamawiania przez internet.
BIOCERT MAŁOPOLSKA SP. Z O.O.
Adres: ul. Lubicz 25A, 31-503 Kraków
WWW: www.biocert.pl
E-mail: sekretariat@biocert.pl
Tel.: 12 430 36 06
BIOCERT MAŁOPOLSKA jest jednostką certyfikującą działająca na terenie całego kraju, spełniającą wymagania normy
PN-EN45011:2000. Certyfikacja obejmuje obszary: ekologicznej produkcji rolnej i pozyskiwania dziko rosnących
roślin lub ich części; przetwórstwa produktów rolnictwa ekologicznego; wprowadzania do obrotu produktów rolnictwa
ekologicznego; produktów regionalnych i tradycyjnych.
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ANTYKWARIAT ABECADŁO w skupuje i sprzedaje używane oraz nowe książki, podręczniki akademickie, albumy,
komiksy, bajki, mapy, pocztówki, fotografie, plakaty, grafiki i inne materiały. Większe księgozbiory odbierane są z domów
zainteresowanych osób. Klient dostaje gotówkę za książki, które pracownik transportuje do antykwariatów. Następnie
książki po niższych cenach trafiają do czytelników, a po ich przeczytaniu możemy je znowu odkupić lub wymienić na inne.
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CAFE MŁYNEK
Adres: pl. Wolnica 7, 31-060 Kraków
WWW: www.cafemlynek.pl
E-mail: mlynek@cafemlynek.pl
Tel.: 502 302 803
CAFE MŁYNEK to miejsce z niepowtarzalną atmosferą i ciekawymi ludźmi. Wchodząc w bramę można rozgościć się
w mniejszej, skromnie, ale artystycznie urządzonej sali dla niepalących lub wybrać część główną kawiarni. Oprócz
piwa, alkoholu, najlepszej jakości kawy, można zjeść coś z kuchni wegetariańskiej. W Cafe Młynek znajduje się galeria
– fotografia, malarstwo, nawet rzeźba. Tradycją stały się piątki jazzowe, wieczory poetyckie, wykłady psychologiczne,
pokazy taneczne i koncerty.
CAFE ZWIERZYNIEC
Adres: ul. Królowej Jadwigi 4, 30-218 Kraków
WWW: www.cafezwierzyniec.wordpress.com
E-mail: jurga@wp.pl
Tel.: 605 948 409
CAFE ZWIERZYNIEC to miejsce przytulne i nietuzinkowe, dające wytchnienie rodzicom i dziadkom, rowerzystom
i strudzonym spacerowiczom. Do dyspozycji gości jest 30 miejsc siedzących, w 2 salach objętych zakazem palenia,
a w sezonie dodatkowych 40 w zielonym ogródku. Najmłodszym Cafe Zwierzyniec zapewnia mnóstwo atrakcji: piaskownicę,
ścianę do rysowania, gry planszowe, czytelnię i niezliczoną ilość zabawek. W kalendarium stałych zwierzyńcowych imprez
znajdują się: kiermasz/wymiana niechcianych rzeczy, wieczór gier, sobotnie przedpołudnia robótek ręcznych.
CRUISING KRAKOW
Adres: ul. Basztowa 17/F, 31-143 Kraków
WWW: www.cruisingkrakow.com
E-mail: info@cruisingkrakow.com
Tel.: 12 398 70 57
CRUISING KRAKOW to wypożyczalnia rowerów, która organizuje także wycieczki rowerowe po Krakowie i okolicy.
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Adres: ul. Dietla 19/3, 31-070 Kraków
WWW: www.diagnostykafunkcjonalna.pl
E-mail: emml@gazeta.pl
Tel.: 503 021 367, 12 379 43 67
DIAGNOSTYKAFUNKCJONALNA.PL prowadzi indywidualne porady dietetyczne, których celem jest poprawa stanu
zdrowia i wzrost świadomości żywieniowej. Tematy podejmowane przez diagnostykę, to żywienie wspomagające proces
leczenia w przebiegu: otyłości, alergii, cukrzycy, zaburzeń metabolicznych, chorób układu pokarmowego, chorób układu
krążenia, osteoporozy, dny moczanowej, mukowiscydozy, w zaburzeniach ze spektrum autyzmu, ADHD.
ECOPACKAGING
MIDDLE EAST EUROPE BIODEGRADABLE AND COMPOSTABLE PACKAGING
Adres: al. Zygmunta Krasińskiego 14/3A, 30-101 Kraków
WWW: www.ecopackaging.pl
E-mail: kontakt@ecopackaging.pl
Tel.: 605 535 385, 12 341 60 21
Firma ECOPACKAGING zajmuje się konsultingiem, obsługą oraz sprzedażą opakowań w 100% biodegradowalnych
i kompostowalnych dla szerokiego wachlarza odbiorców: gastronomi, garmażerki, piekarnictwa, cukiernictwa oraz
cateringu. W ofercie firmy znajdują się opakowania jednorazowe m.in.: z trzciny cukrowej, kukurydzy, papieru i PLA
oraz ekologiczne torby materiałowe i papierowe. Firma jest autoryzowanym i wyłącznym dystrybutorem innowacyjnych
opakowań z bambusa w Polsce i kilku krajach ościennych.
EKO-SKLEP
Adres: ul. Krzywa 6, 31-149 Kraków
WWW: krakow.targi.eco.pl/ekosklep
E-mail: ekosklep@wp.pl
Tel.: 12 634 33 99
EKO-SKLEP oferuje produkty naturalne i ekologiczne, wyroby dla wegetarian, żywność bezglutenową, produkty dla
diabetyków, wody lecznicze, przyprawy naturalne – bez glutaminianu sodu, kosmetyki naturalne, warzywa z gospodarstw
ekologicznych, artykuły zbożowe i przetwory z atestami ekologicznymi.
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EUROTECH
WWW: www.sklep-instalacje.pl
E-mail: sprzedaz@eurotech-instalacje.pl
Tel.: 662 045 994, 662 144 480
EUROTECH zajmuje się sprzedażą materiałów instalacyjnych do wody, kanalizacji oraz urządzeń grzewczych. Stawia
na odnawialne źródła energii, systemy solarne, pompy ciepła oraz rozwiązania ekologiczne: przydomowe oczyszczalnie
ścieków, separatory, zbiorniki na deszczówkę. W ramach kompleksowej obsługi proponuje również fachowe wykonanie
wymienionych instalacji.
F.H.U. CIUCHARENKA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
Adres: ul. Warszauera 3, 31-057 Kraków
E-mail: moncializia@poczta.onet.pl
WWW: krakow.targi.eco.pl/ciucharenka
Tel.: 603 05 27 20
CIUCHARENKA to komis rzeczy z drugiej ręki. Najwięcej znajduje się tam ubrań dla dzieci (ale również dla dorosłych),
a także zabawki, zegarki i płyty CD. To miejsce wyróżnia się spośród innych tym, że wszystko co się tam znajduje, choć
używane, wygląda jak nowe.
F.H.U. IMPET
Adres: ul. Kalwaryjska 25, 30-504 Kraków
WWW: www.impet.net.pl
E-mail: biuro@impet.net.pl
Tel.: 12 656 59 51
Firma IMPET powstała w 1999 roku i zajmuje się sprzedażą, montażem, doradztwem i dofinansowaniem w kwestii
kolektorów słonecznych, fotoogniw, pomp ciepła, oczyszczalni ścieków, zbiorników, szamba, separatorów oraz
świetlików rurowych.
F.H.U. OSZCZĘDZAJ WODĘ PIOTR GNIEWKOWSKI
Adres: Rączna 540, 32-060 Liszki
WWW: www.oszczedzajwode.com.pl
E-mail: info@oszczedzajwode.com.pl
Tel.: 783 389 067, 12 280 87 84
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FIGA – MAM MIEJSCE
Adres: ul. Lea 179, 30-133 Kraków
WWW: www.figa.krakow.pl
E-mail: aga.nuckowska@figa.krakow.pl
Tel.: 508 255 240
FIGA to kawiarnia z ogrodem, zajęcia dla dzieci i rodziców, księgarnia i sklepik, imprezy urodzinowe dla dzieci.
To miejsce przyjazne rodzinom z dziećmi. Figa to lokal bez dymu papierosowego. W kawiarni proponowane są produkty
naturalne, zdrowe i produkowane w Polsce przez niewielkie firmy. Sklepik służy wsparciem lokalnym twórczyniom
rękodzieła: zabawek, biżuterii, chust. Propaguje ekologiczne pieluszkowanie oraz lansuje ideę wymienialni używanych
rzeczy między rodzicami.
GALERIA ARUACO
Adres: ul. Miodowa 4, 31-055 Kraków
i ul. Sławkowska 24, 31-014 Kraków
WWW: www.facebook.com/pages/Galeria-Aruaco/226475654421?ref=ts
E-mail: mokoka@autograf.pl
Tel.: 602 396 230
Galeria Aruaco to miejsce, w którym znajdziesz niepowtarzalną biżuterię etniczną przywiezioną z cudownej, słonecznej
Kolumbii i wykonaną z naturalnych zasobów takich jak: nasiona z amazońskich roślin, orzecha Tagua, skorupy Totumo,
rybie łuski, kawa, skórka pomarańczy i wiele innych. Galeria Aruaco to nie tylko biżuteria, to rękodzieło przywiezione
z różnych regionów Kolumbii, to torby, kapelusze, portfele.. a każdy przedmiot to kawałek świata, który przeniesie cię
na słoneczne karaibskie wybrzeże, czy w amazońską dżunglę. Poprzez Aruaco i rękodzieła od lokalnych kolumbijskich
artystów chcemy Was zapoznać z tym pasjonującym krajem, energetycznym, pełnym form i ubranym w tysiące kolorów!
GALERIA MARUNA
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Firma OSZCZĘDZAJ WODĘ pomaga skutecznie obniżyć koszty utrzymania budynków, oferując zakup i montaż
wodooszczędnych, wysokiej jakości, produkcji niemieckiej oszczędnościowych regulatorów strumienia (perlatorów) do
urządzeń sanitarnych tj. umywalek, pryszniców, kuchni i toalet. Oferowane urządzenia pozwalają zaoszczędzić zużycie
wody do 77% bez zmniejszania komfortu korzystania z urządzeń.

Adres: ul. Miodowa 2, 31-055 Kraków
WWW: www.maruna.pl
E-mail: galeria@maruna.pl
Tel.: 609 916 199
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GALERIA MARUNA powstała z pasji tworzenia rzeczy nietypowych i niepowtarzalnych, a zarazem funkcjonalnych
i użytecznych. Wszystkie prace w galerii wykonane są w całości ręcznie lub przerobione ze starych rzeczy, nadając
im nowy charakter. Znajduje się tu wiele kolekcji biżuterii zrobionych z przeróżnych materiałów, tj. tkaniny, zdjęcia,
papier, puszki, klocki, rośliny, nasiona, kamienie, torebki uszyte z zasłon, sukienek, swetrów, pokrowce na laptopy
z marynarek, wielkie torby z worków po kawie. Głównym założeniem Maruny jest przerabianie starych, niepotrzebnych
rzeczy w funkcjonalne i użyteczne dzieła.
GEO-MAR
Adres: ul. Drożdżowa 5, 30-898 Kraków
WWW: www.geomar.net.pl
E-mail: geomar@geomar.net.pl
Tel.: 12 658 16 16
GEO-MAR jest zakładem przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego. Firma zajmuje się utylizacją, zagospodarowaniem
odpadów, także niebezpiecznych, recyklingiem, odzyskiem odpadów elektronicznych i komputerowych, doradztwem
ekologicznym dla firm, doradztwem ADR.
GOLDEN OIL POLSKA
Adres: ul. Pijarska 17, 31-015 Kraków
WWW: www.GoldenOil.pl
E-mail: biuro@GoldenOil.pl
Tel.: 12 421 31 09
GOLDEN OIL POLSKA to największy w Polsce importer oryginalnych, naturalnych i ekologicznych kosmetyków
pochodzących z bardzo odległych miejsc na świecie: mydła, balsamy, olejki, żele, szampony, maseczki, kremy. W ofercie
dostępne są produkty sprawdzone, przetestowane laboratoryjnie oraz potwierdzone odpowiednimi certyfikatami
międzynarodowymi.
GREEN2 MAGAZYN – KATARZYNA AGOPSOWICZ „ŚWIEŻYM OKIEM”
Adres: ul. Przemyska 8/17, 31-036 Kraków
WWW: www.green2magazyn.pl
E-mail: redakcja@green2magazyn.pl
Tel.: 790 498 614
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HALOART GALERIA-SKLEP ON LINE I PRACOWNIA
Adres: ul. Kąpielowa 70, 30-698 Kraków
WWW: www.haloart.pl
E-mail: biuro@haloart.pl
Tel.: 12 262 00 29
HALOART to galeria-sklep internetowy, gdzie wystawiają i sprzedają swoje prace młodzi artyści i projektanci. Sztuka,
rękodzieło, autorskie projekty ubrań, biżuteria artystyczna oraz recycling art to obszar zainteresowań galerii w myśl
hasła „wyjątkowe rzeczy bez wyjątku”. W galerii działa Recycling Art. Recycling, art czy upcycling to proekologiczne
działania, łączące proces odzyskiwania zużytych przedmiotów z aktem twórczym, przynoszące zaskakujące efekty,
niekiedy graniczące z absurdem, nie wykluczające żadnych materiałów i żadnych technik, ograniczone wyłącznie
wyobraźnią twórcy, a więc nieograniczone.
HERBA THEA
Adres: ul. Kupa 2, Kraków i ul. Wielicka 259, Kraków (TESCO)
WWW: zig.eco.pl/m152_herba_thea.html
E-mail: herba.thea@onet.eu
Tel.: 12 431 25 61
Herbaciarnia HERBA THEA powstała z potrzeby dzielenia się ideą wspólnego poznawania smaków, kultur i ludzi.
Pobudzanie zmysłu smaku, wzroku, słuchu i zaspokajanie potrzeb ciała, umysłu i ducha – to główne idee powstania
Herbaciarni. Drugi lokal – Tea Club znajduje się w pasażu TESCO na ul. Wielickiej 259 w Krakowie.
HOSTEL PANORAMA
Adres: ul. Retoryka 5/2, 31-108 Kraków
WWW: www.twojnocleg.pl
E-mail: panorama@onet.pl
Tel.: 608 307 821
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Wydawnictwo ŚWIEŻYM OKIEM jest wydawcą kwartalnika GREEN2. Jest to pierwszy w Polsce magazyn łączący
tematykę architektury i zrównoważonego rozwoju. Pismo skierowane jest do architektów, studentów architektury
oraz wszystkich osób, którym zależy na poprawie jakości otaczającej nas przestrzeni pod względem ekologicznym,
jak i estetycznym. Magazyn cechuje doskonała jakość szaty graficznej, każdy numer to objętość nie mniejsza niż
120 stron o dużym formacie (240 x 340 mm), pozwalającym na właściwe prezentowanie projektów architektonicznych.
Kwartalnik wydawany jest na certyfikowanym papierze ekologicznym, produkowanym w 100% z makulatury.
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HOSTEL PANORAMA oferuje tanie noclegi w centrum Krakowa. Pokoje umiejscowione są w centrum miasta
pomiędzy Rynkiem Głównym a Błoniami. W przeciwieństwie do innych hosteli, Hostel Panorama akceptuje zwierzęta
w pokojach indywidualnych. Oferuje także dodatkowe usługi i atrakcje, takie jak wynajem rowerów, skoki tandemowe,
wycieczki lokalne.
INSTYTUT MEDYCYNY INTEGRACYJNEJ PL CAMINO
Adres: ul. Dietla 19/3, 31-070 Kraków
WWW: www.medycynaintegracyjna.pl
E-mail: instytut@medycynaintegracyjna.pl
Tel.: 503 021 367
INSTYTUT MEDYCYNY INTEGRACYJNEJ PL CAMINO pomaga pacjentom pielęgnować i utrzymać zdrowie, wspiera ich
w przygotowaniu do poczęcia i porodu oraz w opiece nad małym i dużym dzieckiem, w tzw. okresach przejściowych
kobiet i mężczyzn. W chorobie proces leczniczy prowadzony jest zgodnie z prawami przyrody opisanymi w większości
uniwersalnych systemów medycznych takich jak ajurweda, tradycyjna medycyna chińska czy homeopatia.
ITEMS POLSKA
Adres: ul. Wielicka 25, 30-552 Kraków
WWW: www.items.pl
E-mail: sekretariat@items.pl
Tel.: 12 257 04 45
Firma ITEMS POLSKA zajmuje się oczyszczaniem ścieków, neutralizacją produktów zagrażających środowisku
naturalnemu, opracowuje technologie, projektuje, aktywnie działa w zakresie ochrony środowiska, w tym: oczyszczania
wód, ścieków, budowy i modernizacji oczyszczalni ścieków oraz wdrażania i wykorzystywania biotechnologii i innych
metod fizykochemicznych i chemicznych w oczyszczaniu ścieków.
IZO-TERM
Adres: ul. Limanowskiego 26/3, 30-543 Kraków
WWW: www.izo-term.com.pl
E-mail: izoterm@izo-term.com.pl
Tel.: 12 626 60 14
Firma IZO-TERM oferuje wysokiej klasy pompy ciepła i kolektory słoneczne oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Posiada autoryzację firm NIBE, DANFOSS, ROTH. Proponując pompy ciepła, kolektory słoneczne, instalacje grzewcze,
przydomowe oczyszczalnie ścieków i inne urządzenia, IZO-TERM pomaga dbać o poprawę jakości życia.
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Adres: ul. Krasowa 24, 30-376 Kraków
WWW: www.leapolska.pl
E-mail: biuro@leapolska.pl
Tel.: 12 418 00 11
LEA POLSKA to młoda, aktywnie działająca na polskim rynku firma, będąca wyłącznym dystrybutorem francuskiej grupy
Lea Nature, specjalizującej się w produkcji artykułów pochodzenia biologicznego i naturalnego (artykuły spożywcze,
kosmetyki, higiena, suplementy diety, tekstylia, środki czystości) sprzedawanych w sklepach wielkopowierzchniowych
i specjalistycznych kanałach dystrybucji. W Polsce firma istnieje od grudnia 2007 roku, sprzedając jako pierwsza
biologiczne kosmetyki w aptekach pod marką Natessance oraz biologiczne produkty spożywcze marki Jardin Biologique
dostępne w sieciach sklepów Alma, Bomi, Carrefour, Auchan i sklepach ze zdrową żywnością.
MESSENGER
Adres: ul. Tyniecka 16, Kraków
WWW: www.messenger.com.pl
E-mail: messengerinfo@gmail.com
Tel.: 501 343 602
MESSENGER jest firmą kurierską. W codziennej pracy, do rozwożenia przesyłek, pracownicy korzystają z rowerów.
Firma obsługuje cały Kraków i okoliczne miejscowości.
MIEJSCE
Adres: ul. Zegadłowicza 2, 31-104 Kraków
WWW: www.miejsce.sklep.pl
E-mail: miejsce.sklep@gmail.com
Tel.: 691 361 121, 608 498 737
MIEJSCE powstało w 2004 roku. Od samego początku było wynikiem fascynacji wzornictwem lat 50., 60., 70-tych,
jednak początkowo była to zabawa konwencją i zmianą określonej funkcji mebli. Główny asortyment Miejsca stanowią
odnowione fotele, krzesła, lampy, komody i lustra najczęściej polskich producentów z tamtych lat, choć nierzadko
zdarzają się przepiękne meble z byłej Czechosłowacji (która w tamtym czasie miała bardzo zdolnych projektantów) czy
Niemiec.

ZIELONA INICJATYWA GOSPODARCZA
Partnerstwo na rzecz wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w sektorze proekologicznym w Krakowie

JARDIN BIOLOGIQUE – LEA POLSKA SP. Z O.O.

31

Podsumowanie projektu i opis partnerstwa

MIEJSCE BAR
Adres: ul. Estery 1, Kraków i Węgierska 1, Kraków
WWW: miejsce.com.pl
E-mail: miejsce.krk@gmail.com
Tel.: 608 498 737
Projekt MIEJSCE to idea – proces, proponujący twórcze podejście do miejsca – tego, w którym się mieszka i, takiego,
do którego chodzi się by się bawić, spotkać ze znajomymi, posurfować po sieci. W skład projektu wchodzi nie tylko
sklep Miejsce, gdzie można kupić dizajnerskie meble i akcesoria wnętrzarskie z lat 50, 60 i 70, ale też Miejsce Bar na
krakowskim Kazimierzu (Estery 1) oraz kawiarnia w centrum Starego Podgórza (Węgierska 1). Podawane są pyszne,
domowe wegetariańskie kanapki. W Miejscu możesz spróbować np. likieru różanego, produkowanego wg staropolskiej
receptury. Wszystkie atrakcje uprzyjemnia świetna muzyka wyprzedzająca trendy, dostosowana do nastrojów dziennych
i nocnych.
MILLENIUM
Adres: os. Szymanowskiego 4/P4, 32-020 Wieliczka
WWW: www.recykling24.info
E-mail: recykling24@op.pl
Tel.: 602 298 191
Recykling24 firmy MILLENIUM to istotne ogniwo łączące dostawców surowców wtórnych, takich jak firmy czy osoby
prywatne, z odbiorcami surowców wtórnych, którzy w swojej produkcji wykorzystują zużyte materiały do wytwarzania
nowych dóbr. Odbiera: makulaturę, zużyty sprzęt RTV, IT, AGD, sprzęt elektroniczny.
MYDLARNIA U FRANCISZKA
Adres: Starowiślna 40, Kraków
WWW: www.mydlarnia.info
E-mail: ewelina@lorient.pl
Tel.: 509 967 991
MYDLARNIA U FRANCISZKA oferuje aromatyczne mydła na wagę, musujące kule i sole do kąpieli, olejki do pielęgnacji
ciała, syryjskie i marokańskie skarby natury, magiczne świece zapachowe. Produkty sprzedawane w Mydlarni są nie
tylko najwyższej jakości, ale również ekologiczne, naturalne i nie testowane na zwierzętach. Trzy sklepy w Krakowie oraz
w Katowicach i Warszawie.
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Adres: ul. Krupnicza 8, 31-123 Kraków
WWW: krakow.targi.eco.pl/naturalnysklepik
E-mail: naturalnysklepik@wp.pl
Tel.: 12 422 96 83
NATURALNY SKLEPIK to miejsce z dużym wyborem żywności ekologicznej. Można tam kupić ekologiczne sery,
wina, warzywa, owoce, wyroby wegetariańskie, orientalne przyprawy, herbatę a także kosmetyki ekologiczne. Sklepik
prowadzi także kursy kulinarne.
ORGANIC PLANET
Adres: ul. Bronowicka 27A, 30-084 Kraków
WWW: www.organic-planet.com.pl
E-mail: sklep@organic-planet.com.pl
Tel.: 604 232 409
ORGANIC PLANET to sklep z certyfikowaną zdrową żywnością, ekologiczną, bezglutenową, żywnością dla diabetyków,
dla dzieci. Żywność posiada certyfikaty rolnictwa ekologicznego, jest niemodyfikowana genetycznie.
OŚRODEK EDUKACYJNY ZDROWIE I URODA
Adres: ul. Miodowa 21, 31-055 Kraków
WWW: www.fitstyl.pl
E-mail: fitstyl@fitstyl.pl
Tel.: 12 431 19 73
OŚRODEK EDUKACYJNY ZDROWIE I URODA organizuje kursy i szkolenia z zakresu projektowania wnętrz i przestrzeni,
projektowania ogrodów, wizażu i stylizacji, masażu klasycznego, refleksoterapii, techniki Pilatesa, kursy dla opiekunów
medycznych i instruktorów rekreacji ruchowej. Ośrodek w ramach swej działalności propaguje zdrowy model życia:
przede wszystkim związany z aktywnością fizyczną w każdym wieku, właściwie skomponowaną dietą, rozwijaniem
świadomości ekologicznej, proponuje specjalistyczne masaże: odchudzający, aromaterapeutyczny, drenaż limfatyczny,
masaż stóp, a także indywidualne zajęcia z fizjoterapeutą, indywidualny dobór diety.
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PRACOWNIA K.
Adres: ul. Zamoyskiego 33/13, 30-519 Kraków
WWW: www.pracowniak.pl
E-mail: biuro@pracowniak.pl
Tel.: 12 296 30 76
PRACOWNIA K. jest mikroprzedsiębiorstwem o profilu edukacyjno-projektowym. Prowadzi warsztaty z zakresu edukacji
przestrzennej oraz twórczego rozwoju. Projektuje przestrzenie publiczne, ogrody przyszkolne i edukacyjne, place
zabaw, ogrody przydomowe, wnętrza i aranżacje wnętrz, wykonuje analizy krajobrazowe, a także prowadzi konsultacje
merytoryczne w zakresie projektowania dla dzieci.
SKLEP BIOSFERA ŻYWNOŚĆ EKOLOGICZNA
Adres: ul. Torfowa 11, 30-384 Kraków
WWW: krakow.targi.eco.pl/biosfera
E-mail: tmachowski@poczta.onet.pl
Tel.: 501 439 222
SKLEP BIOSFERA oferuje certyfikowaną żywność ekologiczną, ceramikę szamotową, książki, kosmetyki naturalne,
środki czystości ulegające biodegradacji.
SKLEP EKOLOGUJ.PL
Adres: ul. Czapińskiego 3/311, 30-048 Kraków
WWW: www.sklep.ekologuj.pl
E-mail: sklep@ekologuj.pl
Tel.: 697 997 501
SKLEP EKOLOGUJ.PL to w sieci pierwszy w Polsce sklep, gdzie znajdują się wyłącznie produkty z certyfikatami, które
wspierają szczytne idee: ochronę środowiska, zrównoważone pozyskanie surowców (certyfikat FSC, PEFC), godne
traktowane producentów z Południa (Fair Trade), rolnictwo ekologiczne, itd. Dzięki sklepowi można dowiedzieć się, jakie
wyroby warto kupować z czystym sumieniem.
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Adres: ul. Generała Sowińskiego 4/1A, 31-524 Kraków
WWW: www.oktopus.strefa.pl
E-mail: biuro@oktopus.strefa.pl
Tel.: 12 356 51 48
STUDIO OKTOPUS to mała firma prywatna z branży reklamowej i wydawniczej. Podstawową zasadą firmy jest
zrównoważony rozwój. W ofercie znajduje się między innymi wydawanie książek, jak i przygotowywanie materiałów
promocyjnych (np. teczki, wizytówki, broszury), a wszystko to na materiałach proekologicznych.
VELOTECH – PIOTR DOBRANOWSKI
Adres: ul. Krowoderskich Zuchów 24, 31-272 Kraków
WWW: www.velotech.pl
E-mail: vertex.team@vp.pl
Tel.: 666 316 604
VELOTECH – PIOTR DOBRANOWSKI (wcześniej F.H.U. Vertex) jako sklep istnieje od 2004 roku, ale w branży rowerowej
działa już kilkanaście lat. VeloTech to warsztat rowerowy oraz specjalistyczny sklep ukierunkowany na rowery klasy
wyższej i średniej. Oferuje klientom markowe rowery i części oraz sprzęt wytrzymały i dobrze działający. Często sprzęt
jest dużo droższy od produkowanych masowo i w pośpiechu bubli, ale służy właścicielowi przez lata. Znajduje się na ul.
Krowoderskich Zuchów 24 na parterze w boxie 1.
VERT SKLEPY ZDROWA ŻYWNOŚĆ
Adres: ul. Miłkowskiego 23, 30-349 Kraków
WWW: www.biovert.pl
E-mail: zdrowazywnosc@o2.pl
Tel.: 12 26 77 944
VERT jest dużym sklepem z artykułami dla wegetarian i zwolenników atestowanej żywności ekologicznej. Oferuje świeże
produkty z gospodarstw rolnych, zioła, kiełki, miody i przetwory z soi. Jest to także sklep internetowy, oferujący zdrową,
naturalną, ekologiczną żywność bez konserwantów i polepszaczy. Krótki czas dostawy to dewiza sklepu. Towary
zamówione do godziny 17.00 są pakowane i wysyłane w tym samym dniu.
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W KÓŁKO DESIGN
Adres: ul. Kordiana 52/21, 30-653 Kraków
WWW: www.wkolkodesign.pl
E-mail: biuro@wkolkodesign.pl
Tel.: 506 163 838
W KÓŁKO DESIGN to studio graficzne, które oferuje budowanie wizerunku firmy, projekty logo, projektowanie materiałów
reklamowych oraz tworzenie stron internetowych. Studio stworzyło ekologiczny zbierak psich odchodów o nazwie
„qpaczka” – produkt wykonany z tektury odpadowej, makulaturowej, który służy do oczyszczania miast i parków z psich
odchodów. Współorganizowało akcje ekologiczne w Krakowie (np. akcję „Odkupmy Kraków”).
WARZYWA-OWOCE ELŻBIETA WATRAS
Adres: Rynek Kleparski kiosk nr 59, 31-150 Kraków
WWW: ekonsument.pl/spacerownik/m77_stoisko_na_kleparzu_kiosk_nr_59.html
Tel.: 12 423 25 28
ELŻBIETA WATRAS w kiosku nr 59 na Starym Kleparzu oferuje produkty lokalne i z certyfikatem ekologicznym. Nabiał,
owoce, warzywa, grzyby, fasolki, ziarna – najświeższe, lokalne, sezonowe, ale też te egzotyczne. Tak było od dawien
dawna i tak jest do dziś. Stary Kleparz, obecnie zarządzany przez Spółkę Kupiecką, organizuje słynne stoły świąteczne
z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy, pamiętając w ten sposób o ludziach biednych, bezdomnych,
opuszczonych. Stary Kleparz to także miejsce targów odzieży używanej Kop-Ciuch.
WINE GARAGE BAR & SHOP
Adres: ul. Józefitów 8, Kraków i ul. Wenecja 2B/5, Kraków (Il Pino Biowina S. J.)
WWW: www.biowina.pl
E-mail: biowina@biowina.pl
Tel.: 606 745 547
WINE GARAGE BAR & SHOP to wine bar oraz sklep importera, gdzie można nabyć organiczne, biodynamiczne wina
ze zrównoważonych upraw winorośli (sustainable wine), wina klasztorne, wina od winiarzy niezależnych (vigneron
independant) a także wina organiczne dezalkoholizowane.
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Adres: ul. Oboźna 29B/12, 30-010 Kraków
WWW: krakow.targi.eco.pl/zaklad_instalacji_sanitarnych
E-mail: zisryszard@interia.pl
Tel.: 12 632 08 08
ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH jest firmą zajmującą
się instalowaniem kolektorów słonecznych.
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Instytucje otoczenia biznesu
Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

Kraków, ul. Mogilska 43/1003

B2B Solutions Iwona Jabłonowska

Kraków, ul. Zygmuntowska 29/19

Barter System

Gliwice, ul. Jagiellońska 4/6

Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o.

Kraków, ul. Wadowicka 8A (wejście C, II piętro)

Euro Partner Tomasz Makowski

Kraków, ul. Druhny Hanki 15

Europejska Wspólnota Rozwoju Przedsiębiorczości

Kraków, ul. Aleksandry 9/44

F.H.U. Doktor X

Krzeszowice, ul. Krawczyńskiego 7

Festina Lente Leszek Michno

Kraków, ul. Salwatorska 4/8

Fundacja Inicjatyw Lokalnych i Oświatowych

Krzeszowice, ul. A. Stopki 4

Iso-Tech Sp. z o.o.

Kraków, ul. Św. Anny 9

Masto

Kraków, ul. Mogilska 43/1003 (w ramach Akademickiego
Inkubatora Przedsiębiorczości)

Stowarzyszenie Entuzjastów Yerba Mate (SEYM)

Kraków, ul. Kupa 2

Studio Badań Marketingowych Profile

Kraków, ul. Tarnowskiego 10/3

Studio Projektowe Manto

Kraków, ul. Felicjanek 19/3

AKADEMICKIE INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Adres: ul. Mogilska 43/1003, 31-545 Kraków
WWW: www.krakow.inkubatory.pl
E-mail: krakow@inkubatory.pl
Tel.: 608 340 897
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B2B SOLUTIONS IWONA JABŁONOWSKA
Adres: ul. Zygmuntowska 29/19, 31-314 Kraków
WWW: www.b2bsolutions.pl
E-mail: iwona.jablonowska@b2bsolutions.pl
Tel.: 12 353 48 23
B2B SOLUTIONS jest firmą świadczącą usługi agencyjno-doradczo-szkoleniowe dla firm polskich i zagranicznych
z sektora produkcyjnego, handlowego i usługowego.
BARTER SYSTEM
Adres: ul. Jagiellońska 4/6, 44-100 Gliwice
WWW: www.bartersystem.pl
E-mail: biuro@bartersystem.pl
Tel.: 32 231 30 30
BARTER SYSTEM jest operatorem ogólnopolskiej platformy handlowej działającej na zasadzie barteru wielostronnego.
W ramach platformy działa już ponad 650 firm. Oprócz możliwości budowania nowych kontaktów biznesowych jej
uczestnicy odnoszą wymierne korzyści finansowe powstające w ramach wymiany, która oszczędza gotówkę – to czego
dana firma potrzebuje kupuje płacąc tym czego ma w nadmiarze. Barter mniej boli!
CENTRUM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INFOX SP. Z O.O.
Adres: ul. Wadowicka 8A (wejście C, II piętro), 30-415 Kraków
WWW: www.czj-infox.pl
E-mail: sekretariat@czj-infox.pl
Tel.: 12 653 20 13
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Krakowski oddział Inkubatora Przedsiębiorczości działa w ramach największej sieci Inkubatorów w Polsce (inkubatory.pl)
i umożliwia wszystkim osobom do 30-go roku życia założenie własnej firmy przy minimalnych nakładach finansowych.
Inkubator AIP Kraków realizuje pomoc dla osób startujących w biznesie poprzez: rejestrację firmy (nadanie osobowości
prawnej – prawo legalnej działalności), zwolnienie z opłat ZUS-u, pełną księgowość, obsługę prawną firmy, adres,
pod którym prowadzona jest działalność, firmowy rachunek bankowy, doradztwo z zakresu działań przedsiębiorczych,
środków unijnych, finansów, pomoc w reklamie firmy.
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CENTRUM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INFOX od 2000 roku zajmuje się doradztwem w zakresie projektowania i wdrażania
Systemów Zarządzania Jakością tj. ISO 9001, 14001, PN-N 18001, ISO/IEC 27001. Oferuje również szkolenia z zakresu
zarządzania bezpieczeństwem informacji, ochrony danych osobowych, zarządzania ryzykiem, ochrony środowiska,
zarządzania projektami oraz zarządzania zasobami ludzkimi.
EURO PARTNER TOMASZ MAKOWSKI
Adres: ul. Druhny Hanki 15, 30-427 Kraków
WWW: www.tomaszmakowski.pl
E-mail: makowski1@tlen.pl
Tel.: 603 859 962
Od ponad dziesięciu lat EURO PARTNER TOMASZ MAKOWSKI pomaga organizacjom biznesowym oraz pozarządowym
w tworzeniu i zarządzaniu projektami, których wspólnym mianownikiem jest kształtowanie relacji z otoczeniem.
Doradztwo dotyczy głównie przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska oraz społeczną odpowiedzialnością
biznesu. Skala realizowanych przedsięwzięć jest różna: od współpracy z mikroprzedsiębiorstwami, po projekty
międzynarodowe.
EUROPEJSKA WSPÓLNOTA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Adres: ul. Aleksandry 9/44, 30-837 Kraków
WWW: www.ewrp.eu
E-mail: biuro@ewrp.eu
Tel.: 609 333 639
Stowarzyszenie EUROPEJSKA WSPÓLNOTA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI powstała w 2005 roku. Główne obszary
działalności Stowarzyszenia to: wspieranie polskiej przedsiębiorczości w dostosowaniu do działalności na wspólnym
rynku Unii Europejskiej; gromadzenie danych i prowadzenie analiz w zakresie rynku pracy, wspieranie aktywnych form
przeciwdziałania bezrobociu; realizowanie inicjatyw mających na celu upowszechnianie i rozwój nowoczesnych technik
medialnych i komunikacyjnych; wspieranie aktywności młodzieży i społeczności lokalnych.
F.H.U. DOKTOR X
Adres: ul. Krawczyńskiego 7, 32-065 Krzeszowice
WWW: koszulkomania.na.allegro.pl
E-mail: dariuszkocot@gmail.com
Tel.: 722 285 397
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FESTINA LENTE LESZEK MICHNO
Adres: ul. Salwatorska 4/8, 30-109 Kraków
WWW: www.centrum-festina.com
E-mail: biuro@centrum-festina.com
Tel.: 600 331 922
FESTINA LENTE to Centrum Szkoleniowo-Projektowe, które oferuje usługi: szkolenia, nauki języka angielskiego,
zarządzania projektami, tłumaczenia, jobcoaching.
FUNDACJA INICJATYW LOKALNYCH I OŚWIATOWYCH
Adres: ul. A. Stopki 4, 32-065 Krzeszowice
WWW: www.filo.org.pl
E-mail: drabik@pino.pl
Tel.: 604 272 677
FUNDACJA INICJATYW LOKALNYCH I OŚWIATOWYCH działa na terenie Małopolski od 2003 roku. Głównymi obszarami
działalności Fundacji są: inicjatywy oświatowe, prowadzenie szkoleń m.in. dla nauczycieli, promocja przedsiębiorczości,
aktywizacja bezrobotnych i promocja zatrudnienia, wsparcie dla organizacji pozarządowych, animacja idei partnerstwa
społecznego, pomoc wykluczonym społecznie Fundacja angażuje się w inicjatywy proekologiczne, np. w projekt „Mądry
Polak przed szkodą, czyli dbałość o przyszłą jakość życia”, którego głównym celem było generowanie wspólnego
podejścia władz i społeczności lokalnych do zapobiegania sytuacjom kryzysowym wynikającym z coraz częściej
i z coraz większą siłą występujących ekstremów pogodowych jako efektu globalnych zmian klimatycznych.
ISO-TECH SP. Z O.O.

ZIELONA INICJATYWA GOSPODARCZA
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Firma DOKTOR X zajmuje się produkcją oraz projektowaniem wszelkiego rodzaju reklam, dużego i małego formatu;
wyrobem koszulek z nadrukiem oraz sprzedażą tychże koszulek, a także znakowaniem odzieży logami firm (odzież
robocza). Organizuje koncerty, trasy koncertowe, zajmuje się promocją, produkcją i menageringiem zespołów głównie
z nurtu independent/underground. Firma dba o segregowanie odpadów pochodzących z produkcji reklam, używa tuszy,
tonerów z wtórnego obiegu (kaset i pojemników napełnianych kilkakrotnie). Przy produkcji koszulek sprawdza nie tylko
jakość ale także producenta i kraj pochodzenia koszulek.

Adres: ul. Św. Anny 9, 31-008 Kraków
WWW: www.iso-tech.pl
E-mail: biuro@iso-tech.pl
Tel.: 12 422 53 42
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ISO-TECH jest własnością Fundacji Partnerstwo dla Środowiska. Specjalizuje się we wdrażaniu systemów
ISO 9001:2000, a także systemów z serii ISO 14001, ISO 18001 i wielu innych. System zarządzania jakością to
podstawa w zwiększaniu konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz efektywnego zarządzania. Wdrażanie ISO 9001 lub
innego Systemu Zarządzania poprawia wizerunek przedsiębiorstwa, ale przede wszystkim przynosi korzyści nie tylko
wewnętrzne ale także w otoczeniu organizacji.
MASTO
Adres: ul. Mogilska 43/1003, 31-545 Kraków
WWW: www.masto.pl
E-mail: dorota.mastalska@masto.pl
Tel.: 502 069 667
Firma MASTO działa w ramach Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości i organizuje ogólnopolski projekt Arena
Rabatów, którego celem jest pomoc mikro, małym i średnim firmom w pozyskaniu nowych klientów i partnerów
biznesowych. Cel ten jest realizowany z wykorzystaniem najskuteczniejszych metod promowania firmy takich jak:
internet, polecenia, rekomendacje, systemy lojalnościowe.
STOWARZYSZENIE ENTUZJASTÓW YERBA MATE (SEYM)
Adres: ul. Kupa 2, 31-057 Kraków
WWW: www.seym-mate.org.pl
E-mail: b.chodyn@gmail.com
Tel.: 502 931 131
STOWARZYSZENIE ENTUZJASTÓW YERBA MATE (SEYM) prowadzi: degustacje, spotkania tematyczne o herbacie
szlachetnej i yerba mate, szkolenia produktowe i sprzedażowe dla firm, stałą działalność kulturalną i artystyczną dla
mieszkańców Krakowa, pośrednictwo w zakupach w cenie hurtowej dla członków SEYM. Stowarzyszenie propaguje
zdrowy styl życia oraz krzewi kulturę picia herbaty i yerba mate.
STUDIO BADAŃ MARKETINGOWYCH PROFILE
Adres: ul. Tarnowskiego 10/3, 30-528 Kraków
WWW: krakow.targi.eco.pl/studio_badan_marketingowych_profile
E-mail: profile@isn.pl
Tel.: 12 656 31 93
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STUDIO GRAFICZNE MANTO
Adres: ul. Felicjanek 19/3, 31-103 Kraków
WWW: www.manto.com.pl
E-mail: manto.manto@gmail.com
Tel.: 12 412 24 22
MANTO zajmuje się projektowaniem kompleksowej
identyfikacji wizualnej dla firm, instytucji, wydarzeń.
Oferuje pełny zakres usług: od projektu logo, materiałów
reklamowych (ulotki, foldery, katalogi, banery, reklama
prasowa), identyfikacji wewnętrznej i zewnętrznej firmy,
po strony internetowe. Manto współpracuje z szeregiem
kompetentnych partnerów: drukarzami, programistami,
copywriterami, redaktorami i specjalistami PR.

ZIELONA INICJATYWA GOSPODARCZA
Partnerstwo na rzecz wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w sektorze proekologicznym w Krakowie

STUDIO BADAŃ MARKETINGOWYCH PROFILE działa od 1997 roku w Krakowie i specjalizuje się w społecznych
badaniach jakościowych, traktowanych jako pierwsza, wstępna i analityczna eksploracja postaw klientów, konsumentów,
petentów, a nie jedynie ich opis statystyczny. Oprócz badań jakościowych Studio wykonuje także badania ilościowe
na różnej wielkości próbach, w celu potwierdzenia podstawowych wniosków badań jakościowych. Studio wykonuje:
badania personelu firm, zespołów pracowniczych, struktury firmy, kanałów komunikacji, badania społecznego
odbioru nowych, wdrażanych produktów, usług i procedur, badania opinii publicznej w zakresie postaw politycznych,
wyborczych, rynkowych.
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Instytucje publiczne
Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

Kraków, ul. Wąwozowa 34

Koło Naukowe Studentów Socjologii
Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kraków, ul. Grodzka 52

Małopolska Organizacja Turystyczna

Kraków, ul. Św. Krzyża 14

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Karniowicach

Karniowice, os. 35-lecia PRL 9

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.

Kraków, ul. Nowohucka 1

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Krakowie

Kraków, pl. Szczepański 5

GRODZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE
Adres: ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków
WWW: www.gupkrakow.pl
E-mail: grodzki@gupkrakow.pl
Tel.: 12 685 50 60
GRODZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE wykonuje zadania w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków
bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy świadcząc usługi rynku pracy
w zakresie: pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz organizacji
szkoleń.
KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW SOCJOLOGII UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
Adres: ul. Grodzka 52, 31-001 Kraków
WWW: www.socjologia.uj.edu.pl
E-mail: knssuj@gmail.com
Tel.: 12 422 10 33
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MAŁOPOLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
Adres: ul. Św. Krzyża 14, 31-028 Kraków
WWW: www.mot.krakow.pl
E-mail: biuro@mot.krakow.pl
Tel.: 12 421 16 04
MAŁOPOLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA jest stowarzyszeniem działającym od 2001 roku. Głównymi zadaniami
MOT jest rozwój turystyki oraz promocja walorów turystycznych województwa małopolskiego. Zadania te realizowane
są poprzez szereg działań, m.in. prezentację regionu na krajowych i zagranicznych targach turystycznych oraz
wydarzeniach promocyjnych, rozwój i rozbudowa regionalnych produktów turystycznych, opracowanie materiałów
promocyjnych oraz organizację wizyt studyjnych.
MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W KARNIOWICACH
Adres: Karniowice, os. 35-lecia PRL 9, 32-082 Bolechowice
WWW: www.modr.pl
E-mail: sekretariat@modr.pl
Tel.: 12 285 21 13
MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W KARNIOWICACH świadczy kompleksowe doradztwo rolnicze na
terenie całego Województwa Małopolskiego. Oferta doradcza skierowana jest do rolników indywidualnych i zrzeszonych,
członków ich rodzin oraz wszystkich mieszkańców obszarów wiejskich. Ośrodek prowadzi działalność informacyjnopromocyjną oraz fachowe doradztwo w zakresie sposobów pozyskiwania środków finansowych z funduszy unijnych.
Pomaga w dostosowaniu gospodarstw rolnych do standardów unijnych. Działa na rzecz ekologii, ochrony środowiska,
wdrażania odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich oraz dba o zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi.

ZIELONA INICJATYWA GOSPODARCZA
Partnerstwo na rzecz wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w sektorze proekologicznym w Krakowie

KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW SOCJOLOGII UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO zostało reaktywowane w marcu 2004
roku. Składa się z ośmiu sekcji tematycznych: Antropologii, Badań Społecznych, Dewiacji i Przestępczości, Medialna,
Mediacji i Negocjacji, Reklamy, Socjologii Krytycznej, Socjologii Sportu, Socjologii Władzy i Polityki. Każda z tych
sekcji realizuje różnorodne projekty, w tym: badania, działania popularyzatorskie i promocyjne, konferencje, spotkania
z ekspertami i pokazy filmowe. Koło Naukowe Studentów Socjologii stanowi zarazem forum wymiany poglądów oraz
spełnia ważną rolę integrującą społeczność studentów Instytutu Socjologii.
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MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SP. Z O.O.
Adres: ul. Nowohucka 1, 31-580 Kraków
WWW: www.mpo.krakow.pl, www.segregacjampo.pl
E-mail: mpo@mpo.krakow.pl
Tel.: 12 646 22 02
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA jest firmą z ponad stuletnią tradycją, z ustabilizowaną pozycją
na rynku usług komunalnych. Udział MPO w rynku usług komunalnych szacuje się na około 60%. MPO świadczy
bardzo szeroki zakres usług, takich jak: wywóz odpadów stałych (w tym nietypowych i wielkogabarytowych), wywóz
odpadów płynnych, wywóz i kompostowanie odpadów zielonych, letnie/zimowe utrzymanie ulic, chodników i placów,
segregacja odpadów, administruje Centrum Ekologicznym „Barycz”: sortownią, kompostownią, zespołem agregatów
prądotwórczych, ścieżką edukacyjną i składowiskiem.
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE
Adres: pl. Szczepański 5, 31-011 Kraków
WWW: www.krakow.pios.gov.pl
E-mail: wiosinfo@krakow.pios.gov.pl
Tel.: 12 422 48 95
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE wchodzi w skład zespolonej administracji
wojewódzkiej i działa na obszarze województwa małopolskiego. Inspektoratem kieruje Małopolski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska, który wykonuje w imieniu Wojewody Małopolskiego zadania i kompetencje Inspekcji Ochrony
Środowiska. Podstawowym celem działań kontrolnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie
jest zapewnienie odpowiednich standardów jakości środowiska poprzez egzekwowanie przestrzegania przepisów
z zakresu ochrony środowiska. Zadania te są realizowane na podstawie opracowanych przez Inspektorat rocznych
celów kontrolnych i wykonywanych kwartalnych planów kontroli.
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Fundacja Aeris Futuro

Kraków, ul. Krowoderska 11/8

Fundacja EkoMost

Kraków, Biała Droga 7

Fundacja Królewski Szlak

Kraków, ul. Promowa 4

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska

Kraków, ul. Św. Krzyża 5/6

Fundacja Sendzimira

Zielonki, ul. Wiarusa 11/3

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

Kraków, ul. Sławkowska 12

Wspólnota Emaus

Kraków, os. Willowe 29

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć

Kraków, ul. Sławkowska 26a

FUNDACJA AERIS FUTURO
Adres: ul. Krowoderska 11/8, 31-158 Kraków
WWW: www.aeris.eko.org.pl
E-mail: aeris@eko.org.pl
Tel.: 693 589 391
Misją FUNDACJI AERIS FUTURO jest skutecznie przeciwdziałanie globalnym zmianom klimatu, ochrona i zwiększenie
różnorodności biologicznej i krajobrazowej, wspieranie rozwoju społeczności lokalnych oraz promowanie
odpowiedzialnego biznesu. Stwórzmy klimat dla przyszłości! to motto definiujące nazwę FUNDACJI. Fundacja jest
partnerem inicjatywy Climate Neutral Network oraz kampanii Unii Europejskiej Sustainable Energy Europe. Programy
i projekty realizowane przez Fundację, to m.in.: Czas na las, Kalkulator CO2, Zeroemisyjne wydarzenia, Odpowiedzialny
rozwój, Program dotacyjny, Zazieleńmy gminę, Edukacja ekologiczna najmłodszych – bliżej Afryki, Z nauką w las.

ZIELONA INICJATYWA GOSPODARCZA
Partnerstwo na rzecz wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w sektorze proekologicznym w Krakowie

Organizacje pozarządowe
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FUNDACJA EKOMOST
Adres: ul. Biała Droga 7, 30-327 Kraków
WWW: www.ekomost.org
E-mail: fundacja@ekomost.pl
Fundacja EkoMost powstała aby realizować hasło społecznej ekologii, czyli szeroko rozumianych działań ekologicznych,
które mają istotny wpływ na poprawę funkcjonowania współczesnych społeczeństw i społeczności lokalnych. Główne
obszary działalności Fundacji EkoMost zawierają się w idei zrównoważonego rozwoju, która jest realizowana poprzez:
►► edukację i rozwój świadomości ekologicznej
►► budowę sieci porozumień lokalnych w celu dystrybucji lokalnej ekologicznej żywności bezpośrednio od producentów
do mieszkańców miast,
►► promocję idei gospodarstw biodynamicznych i ekologicznych.
►► doradztwo skierowane do podmiotów prywatnych i publicznych oraz firm komercyjnych w kwestiach ochrony
środowiska naturalnego, ekologii oraz zrównoważonego rozwoju
►► promocję i propagowanie oraz zaangażowanie w projekty i działania związane z czystymi technologiami (energia
słoneczna, wiatru, wody i biomasy itp.)
►► budowę i rozwój sieci recyklingu i przetwórstwa odpadów poprzez wykorzystanie mechanizmów biznesowych
►► stymulowanie społecznych inicjatyw proekologicznych i tworzenie warunków dla zwiększania ich skuteczności
FUNDACJA KRÓLEWSKI SZLAK
Adres: ul. Promowa 4, 30-398 Kraków
WWW: www.krolewskiszlak.pl
E-mail: kontakt@krolewskiszlak.pl
Tel.: 607 373 088
FUNDACJA KRÓLEWSKI SZLAK propaguje program zdrowego, energooszczędnego budowania i mieszkania,
realizowanego poprzez stymulowanie budownictwa powstającego przy udziale wszystkich, szeroko pojętych faktorów,
wpływających na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka. Propaguje także innowacyjne techniki budowlane i wzorce
estetyczne, pracę nad rozwojem i promocją zdrowej i pięknej architektury, podnoszenie świadomości społeczeństwa
dotyczącej zdrowego budowania i mieszkania oraz zależności problemów ochrony środowiska od zachowań
społecznych, związanych z trybem życia konsumentów. Fundacja działa na rzecz podniesienia świadomości społecznej
dotyczącej wartości dóbr dziedzictwa kulturowego oraz historycznych powiązań istniejących pomiędzy Polską i Europą.
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Adres: ul. Św. Krzyża 5/6, 31-028 Kraków
WWW: www.fpds.pl
E-mail: biuro@epce.org.pl
Tel.: 12 430 24 43
FUNDACJA PARTNERSTWO DLA ŚRODOWISKA od 1997 roku pomaga mieszkańcom ponad 20 regionów Polski zmieniać
swoje otoczenie – rozwijać współpracę lokalną, przedsiębiorczość i szacunek dla środowiska naturalnego. Wspólnie
z ponad 600 partnerami z Polski (organizacje pozarządowe, szkoły, instytucje samorządowe, przedsiębiorstwa) realizuje
sześć długoletnich programów: Grupy Partnerskie, Zielone Szlaki – Greenways, Szkoły dla Ekorozwoju, Czysty Biznes,
Ekomuzea, Marka Lokalna. Programy Fundacji są nieustannie rozwijane zgodnie z lokalnymi potrzebami. Działania te
obejmują m.in. pomoc finansową, doradczą, szkoleniową, tworzenie sieci współpracy, certyfikację środowiskową,
proponowanie innowacyjnych rozwiązań i upowszechnianie sprawdzonych wzorów działań przyjaznych dla środowiska.
FUNDACJA SENDZIMIRA
Adres: ul. Wiarusa 11/3, 32-087 Zielonki
WWW: www.sendzimir.org.pl
E-mail: office@sendzimir.org.pl
Tel.: 507 984 718, 607 600 607, 12 396 41 38
Misją FUNDACJI SENDZIMIRA jest promocja idei zrównoważonego rozwoju poprzez upowszechnianie i praktyczne
wdrażanie jego założeń, zasad, wartości i narzędzi z nim związanych oraz zwiększanie świadomości społecznej w tym
zakresie. Fundacja inicjuje i wspiera projekty edukacyjne, badawcze i praktyczne mające na celu poprawę kondycji
środowiska naturalnego i rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Uczestniczy w inicjatywach lokalnych, ogólnopolskich
i międzynarodowych, których celem jest polepszenie jakości życia ludzi z zachowaniem równowagi przyrodniczej
i racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych.
FUNDACJA WSPIERANIA INICJATYW EKOLOGICZNYCH
Adres: ul. Sławkowska 12 III p., 31-014 Kraków i ul. Czysta 17/4, 31-121 Kraków
WWW: www.fwie.eco.pl
E-mail: biuro@fwie.eco.pl
Tel.: 12 422 22 64

ZIELONA INICJATYWA GOSPODARCZA
Partnerstwo na rzecz wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w sektorze proekologicznym w Krakowie

FUNDACJA PARTNERSTWO DLA ŚRODOWISKA

FUNDACJA WPIERANIA INICJATYW EKOLOGICZNYCH jest jedną z najstarszych polskich ekologicznych organizacji
pozarządowych. W ciągu ponad 20 lat zrealizowała szereg projektów ekologicznych (edukacja, budowanie infrastruktury
sektora pozarządowego, monitoring, poradnictwo, interwencje, ochrona przyrody, promocja). Projekty związane ze
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zrównoważonym biznesem: Zieloni przedsiębiorcy zieloniprzedsiebiorcy.eco.pl, Fundusze strukturalne w ochronie
środowiska – serwis dla przedsiębiorców dotacje.eco.pl, Wirtualne Targi Ekologiczne targi.eco.pl, „Ekologiczna Mapa
Krakowa” i „Ekologiczna Mapa Warszawy”, Festiwal Lokalnej Żywności, Festiwal Fairtrade, publikacje w zakresie
ekonomii lokalnej. FWIE współpracuje z innymi organizacjami pozarządowymi, m.in. w ramach Polskiej Zielonej Sieci
(zielonasiec.pl) i Koalicji Sprawiedliwego Handlu (fairtrade.org.pl). Jest liderem partnerstwa tworzonego w ramach
„Zielonej Inicjatywy Gospodarczej”. Przegląd realizowanych projektów: fwie.eco.pl/fwie/aktualne.php
WSPÓLNOTA EMAUS
Adres: os. Willowe 29, 31-902 Kraków
WWW: www.emmaus.pl
E-mail: krakow@emmaus.pl
Tel.: 12 642 24 68
WSPÓLNOTA EMAUS jest jednostką organizacyjną Nowosądeckiego Towarzystwa Pomocy, Organizacji Pożytku
Publicznego. Placówka ma charakter wspólnotowy, ukierunkowana jest na aktywizowanie zawodowe i społeczne.
W programie uczestniczą ludzie wcześniej wykluczeni społecznie, którzy tworzą wspólnoty, wspierają się wzajemnie,
dzielą się odpowiedzialnością i pracują: przy pozyskiwaniu (zbiórkach), naprawie i sprzedaży używanych mebli, sprzętu
AGD i RTV i innych przedmiotów; przy wykonywaniu na zlecenia renowacji mebli; wykonywaniu przeprowadzek,
przewózek, odpłatnym sprzątaniu strychów, piwnic.
ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ POLSKA ZIELONA SIEĆ
Adres: ul. Sławkowska 26a, Kraków i ul. Sławkowska 12 III p. (projekt Akademia 3R)
WWW: www.zielonasiec.pl
E-mail: info@zielonasiec.pl
Tel.: 12 431 28 18
POLSKA ZIELONA SIEĆ jest ogólnopolska organizacją pożytku publicznego zrzeszającą organizacje ekologiczne
działające w największych miastach Polski. Celem sieci jest rozwój w zgodzie z naturą. PZS działa między innymi
poprzez budowanie obywatelskiego poparcia dla zrównoważonego rozwoju, tworzy mechanizmy społecznej kontroli
wydatkowania publicznych funduszy, zwiększa wpływ konsumentów na jakość produktów oraz politykę globalnych
korporacji, a także wspiera ekorozwój krajów Globalnego Południa. Wiele z działań PZSu opiera się na aktywności
organizacji regionalnych, które wspierają inicjatywy obywatelskie na rzecz ochrony środowiska.
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W odróżnieniu od działań mających na celu skłonienie społeczeństwa do odpowiedzialnej konsumpcji (wytworzenie
popytu), zadaniem projektu „Zielona Inicjatywa Gospodarcza” jest przede wszystkim wzmocnienie podaży – wsparcie
już istniejących firm proekologicznych poprzez usprawnienie ich działania, poprawę ich oferty i promocji.
„Zielona Inicjatywa Gospodarcza” różni się od stosunkowo licznych ostatnio działań na rzecz tzw. społecznej
odpowiedzialności biznesu czy czystego biznesu, których celem jest skłonienie firm (zwłaszcza dużych) by w swej
bieżącej działalności zwróciły większą uwagę na aspekty ekologiczne i społeczne. „Zielona Inicjatywa Gospodarcza”
skupia się natomiast na firmach małych i mikro, których profil działania jest nastawiony na dostarczanie społeczeństwu
proekologicznych towarów i usług. Często firmy te borykają się jednak z rozmaitymi problemami w zakresie swojej
bieżącej działalności, np. z powodu braku środków na doradztwo czy reklamę. Część tych firm zalicza się do obszaru
ekonomii społecznej a część stanowi stricte prywatny, często rodzinny, biznes.
W wyniku projektu powstały mocne podstawy do dalszej współpracy i rozwoju ekologicznych MMP w Krakowie – czy to
w formie luźnego partnerstwa, fundacji, stowarzyszenia, spółdzielni osób prawnych wyspecjalizowanej w określonych
działaniach (np. wspólne zaopatrywanie się w produkcji ekologiczne), czy nawet klastra („Zielona Inicjatywa
Gospodarcza” została bowiem wpisana do „Planu Wspierania Klastrów w Województwie Małopolskim” opracowanego
przez InnoCo Sp. z o.o. dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego). Zainteresowanie klonowaniem
projektu pojawiło się na Górnym Śląsku, we Wrocławiu, Łodzi i in. miejscach.
Największym problemem było pozyskanie do partnerstwa instytucji publicznych – dynamika podejmowania decyzji
w urzędach na swoją specyfikę, np. Wydział Strategii i Rozwoju Miasta napisał, że wspiera MSP, jednak ekologiczne MSP
stanowią niewielki odsetek krakowskich firm, więc powinniśmy się zgłosić do Wydziału Kształtowania Środowiska, zaś
Wydział Kształtowania Środowiska stwierdził, że projekt jest zdecydowanie skierowany do podmiotów prowadzących
działalność gospodarczą, więc nie ma możliwości by Wydział brał udział w projekcie…
Wystąpiła też pewna trudność w aktywnej współpracy z niektórymi wymagającymi największego wsparcia mikrofirmami
– często były one zbyt małe i słabe, by znaleźć czas na udział w seminariach, przesłanie informacji o swej działalności
na stronę. Jednak to mikrofirmy stanowią większość uczestników partnerstwa.
Natomiast instytucje otoczenia biznesu, zwłaszcza na początku projektu, wykazały większe niż spodziewano
zainteresowanie. Można to tłumaczyć faktem, że udział w Projekcie łączyły one z poszukiwaniem dla siebie klientów
w gronie ekologicznych MMP.
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Zainteresowanie projektem wykazały też osoby, które jeszcze nie podjęły działalności gospodarczej. Obecność na
bezpłatnych seminariach mogła być dla nich sposobnością podniesienia swoich kwalifikacji. Ponieważ osoby te nie
stanowiły grupy docelowej tego projektu, doświadczenie to jest rekomendacją do przygotowania kolejnego projektu
wsparcia dla osób starających się otworzyć proekologiczny biznes.
Równolegle do projektu „Zielona Inicjatywa Gospodarcza. Partnerstwo na rzecz efektywności ekologicznej sektora
małych i mikroprzedsiębiorstw w Krakowie” Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych realizowała projekt „Zielona
Inicjatywa Gospodarcza. Partnerstwo na rzecz wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w sektorze
proekologicznym w Krakowie” (czas realizacji: 1 kwietnia 2008 – 31 sierpnia 2010) współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zespół projektowy „Zielonej Inicjatywy Gospodarczej. Partnerstwa na rzecz efektywności ekologicznej sektora małych
i mikroprzedsiębiorstw w Krakowie” stanowili m.in.:
►► Ewelina Ciaputa – referent biurowy
►► Maria Huma – specjalista ds. informacji i promocji
►► Michał Książek (VisMedia) – autor strony internetowej
projektu
►► Tomasz Makowski (Euro Partner) – moderator
seminariów oraz autor publikacji poradniczych
►► Emilia Piecuch – asystent administracyjno-finansowy
i specjalista ds. monitoringu i sprawozdawczości
►► Aneta Sitarz (Manto) – autorka identyfikacji wizualnej
i projektów graficznych
►► Grzegorz Supron – asystent operacyjny
►► Marzena Żeber – researcher, specjalista ds. informacji
i promocji
►► Andrzej Żwawa – koordynator
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Project “Green Economic Initiative. Partnership for facilitation of adaptation and modernization in pro-environmental
sector in Krakow” (1.4.2009-31.8.2010) co-financed with the EU funds by the European Social Fund (Human Capital
Programme. National Cohesion Strategy) is a project initiated by the Foundation for the Support of Ecological Initiatives
from Krakow (Poland).
The program is complex and includes several stages which lead to the modernization and adaptation of Krakow's
pro-environmental sector to changing social and economic conditions, including a raise in modernization
and employment standards.
The main issues the project concentrates on areas:
►► employment,
►► suppliers and distribution,
►► marketing.
Local economy systems like multilateral barter, local exchange systems and complementary currencies are important
issues which were approached during the project.
As a part of the programme a cross-sector partnership has been formed. The partnership consists of about
90 members including:
1.

environmental SME:

►► organic food retailers, vegetarian restaurants
►► firms offering eco-friendly goods (e.g. solar panels, reusable shopping bags)
►► firms offering eco-friendly services (e.g. renting and the repair of bicycles)
►► recycled and used merchandise sellers (including second-hand bookshops)
►► firms working to promote a healthy and balanced lifestyle
2.

NGOs

3.

public administration units

4.

consulting, research and scientific institutions
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These institutions are the core of the partnership. The partnership is open to all who want to join – the only requirement
is to sign a declaration of membership.
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The programme consists of the following activities:
1.

professional research on the present condition of pro-environmental branch of enterprise and it's difficulties
(a range of interviews with representants of environmentally friendly firms, monitoring press and economic
information units)

2.

seminar meetings to discuss issues focused upon during the programme

3.

preparing a strategy of forseeing and managing economic change as well as a strategy of cross-sector
cooperation for eco-friendly enterprises

4.

publications about the best solutions and good practices from Poland and abroad (adequately to the programmes
theme modules)

5.

international conference presenting the best practices in intersector cooperation in Poland and abroad and
a gathering to summarize the programme and make known it's results.

Wide promotion for all members on the programmes website, via a monthly newsletter, leaflets, environmentally
friendly shopping bags, wristbands for cyclists, stands, advertisements and participation in Krakow’s fairs and festivals
is also a part of the initiative.
The programme was launched in April 2009 and will last till August 2010. During this time cooperation between members
shall be reinforced, ecological and social standards of member firms activities would raise and new knowledge about
good practices gained by the entrepreneurs should be widespread.
Participation in the programme and it's activities is free of charge.
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Fundacja
Wspierania
Inicjatyw
Ekologicznych

