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Aktywizacja społeczno/obywatelska
9dwunastych

https://9dwunastych.org/

Akcja Demokracja

https://www.akcjademokracja.pl/

Associated.apps

https://www.associatedapps.com/

Be Together –
integracja i sztuka
Browar
Spółdzielczy
Cafe PoWoli

https://be-together.pl/
http://www.browarspoldzielczy.com/

Edukacja antydyskryminacyjna, równe traktowanie - prowadzenie
oraz wspieranie działań kulturalnych i społecznych.
Wykorzystanie nowoczesnych technologii do podejmowania
skoordynowanych działań na rzecz lepszego, bardziej
sprawiedliwego społeczeństwa.
Startup stworzył The Compass – pierwszą na świecie tak
zaawansowaną aplikację mobilną, która nawiguje osoby niewidome
i niedowidzące wewnątrz obiektów użyteczności publicznej.
Projekt integrujący osoby pełnosprawne z osobami z
niepełnosprawnościami na bazie warsztatów artystycznych.
Browar działający w ramach Spółdzielni Socjalnej DALBA, której
pracownikami są osoby niepełnosprawne.

http://spoldzielniawola.pl/

Kawiarnia prowadzona przez osoby z niepełnosprawnościami.

Cafe Równik

https://www.facebook.com/caferownik/

Kawiarnia, w której w rolę kelnerów i barmanów wcielają się
podopieczni z zaburzeniami rozwojowymi, takimi jak zespół Downa,
autyzm i dysfazja.

Centrum
Finansowe
Głuchych

https://cfg.info.pl/

Doradztwo ubezpieczeniowe i finansowe w Polskim Języku
Migowym (PJM) dla osób głuchych i słabosłyszących.

https://www.change4good.pl/

Przedsiębiorstwo, którego celem jest rozwój efektywnych i
długofalowych projektów społecznych w Polsce. Zyski
przedsiębiorstwa są reinwestowane na cele statutowe Fundacji
Onkologicznej Rakiety, czyli pomoc osobom chorym onkologicznie.

Change 4 Good

Cook'n'Learn

https://www.facebook.com/cooknlearn/

CoopTech Hub

https://hub.plz.pl/

Dalej Razem sp z
o.o.

https://dalejrazem.pl/

Dama z wiertarką

https://www.facebook.com/Damazwiertarka/

Deaf Respect

http://www.deafrespect.com/

Diversja -projekt
Żywa Biblioteka

https://www.diversja.org/

Dotlenieni

http://dotlenieni.org/

Eataway

https://www.eataway.com/

Fado

http://spoldzielniafado.pl/

Faza

https://fundacjafaza.pl/

Platforma łącząca seniorów z obcokrajowcami żyjącymi na miejscu.
Pozwala na wymianę wartości międzykulturowych tradycyjnej kuchni
i języka.
Pierwsze w Polsce centrum technologii spółdzielczych, założone w
celu tworzenia wspólnoty opartej na zaufaniu i budowania lokalnego
ekosystemu współpracy.
Sklep prowadzony przez osoby z autyzmem. Zajmują się międzi
innymi produkcją wegańskich, zdrowych przekąsek.
Przedsiębiorstwo prowadzi również drukarnię internetową oraz
sprzedaż plecaków i toreb.
Organizacja prowadzi m. in. warsztaty stolarskie dla dzieci i
dorosłych.
Agencja badawczo-marketingowa zajmująca się konsultowaniem
dostepności projektów technologicznych, kampanii marketingowych
oraz eventów dla osób Głuchych.
Działalność edukacyjna skierowana do młodzieży i osób dorosłych
oraz instytucji, w duchu takich wartości jak demokracja,
różnorodność, prawa człowieka, wolność, równość.
Startup organizujący nasadzenia nowych drzew i krzewów na
terenach szpitali, szkół czy przedszkoli. Za pomocą kodu QR można
pobrać ich Wirtualne Drzewa, które wspólnie z ich partnerami
zamienią na prawdziwe.
Platforma łącząca ludzi, którzy chcą gotować z osobami, które chcą
spróbować domowego jedzenia. Lekcje gotowania online.
Spółdzielnia zajmuje się podnoszeniem aktywności edukacyjnozawodowej oraz zwiększeniem zdolności do zatrudnienia w grupie
osób z wadami słuchu.
Działalność edukacyjna w zakresie niesienia pomocy zwierzętom.
Organizacja posiada Charity Shop oraz kawiarnię w duchu zero
waste.

Feminoteka

https://feminoteka.pl/

Firma Społeczna
Siedlisko

http://siedlisko.org.pl/

Fixly

https://fixly.pl/

Flexi

https://flexi.pl/

Food&Life

www.psfoodlife.pl

Fundacja
Fenomen

https://fundacjafenomen.pl/

Fundacja Kobiety
Wędrowne

https://www.kobietywedrowne.org

Fundacja Pro
NGO

https://pomagajzpasja.pl/

Organizacja działająca na rzecz likwidacji dyskryminacji ze względu
na płeć we wszystkich sferach życia społecznego, publicznego i
kulturalnego. Pomaga kobietom doświadczającym wszystkich
rodzajów przemocy: psychicznej, fizycznej, ekonomicznej i
seksualnej.
Dom opieki dla osób starszych i przewlekle chorych, także usługi
gastronomiczne i pralnicze dla lokalnych firm, osób prywatnych i
instytucji publicznych. Szkoli i zatrudnia młodzież niepełnosprawną
intelektualnie oraz osoby długotrwale bezrobotne.
Serwis usług, który łączy osoby szukające pomocy z odpowiednimi
wykonawcami/fachowcami.
Portal internetowy, z ofertami dotyczącymi zatrudnienia (oferty
pracy) i ogłoszenia dopasowane do potrzeb i możliwości osób 50+.
Szkolenia w trakcie których wykorzystywany jest mobilny punkt
gastronomiczny (foodtruck), zatrudniający osoby niepełnosprawne.
Organizacja akcji społecznych mających na celu podniesienie
jakości życia mieszkańców Łodzi. Wierzą głęboko w sens działań
oddolnych, niesformalizowanych, "ad hoc", ale także dostrzegają
możliwości, wynikające z działań projektowych i budowania
długofalowych programów.
Organizacja wspiera dialog i wymianę kulturową pomiędzy
migrantami/migrantkami i członkami społeczeństwa przyjmującego.
Główna działalność to restauracja serwująca smaczne i różnorodne
dania wegańskie i wegetariańskie. Poza tym uchodźcy i
uchodźczynie organizują i prowadzą warsztaty edukacyjne i
kulinarne.
Fundacja wspiera organizacje pozarządowe oraz wzmacnia trzeci
sektor. Organizują spotkania, szkolenia angażujące biznes do
dzielenia się wiedzą.

Fundacja
Samodzielność od
Kuchni

samodzielnoscodkuchni.pl

Fundacja Studio
M6

https://www.studiom6.pl

Fundacja Szerszy
Krąg

https://www.facebook.com/szerszykrag/

Fundacja
Ternopilska

http://ternopilska.com/

Fundacja Work 4
Life

https://www.work4life.org/

Gizmi SA

https://lp.gizmi.io/dla-fundacji

GoodWillBox

https://goodwillbox.pl/

Home Job

https://homejob.pl/

Organizacja poznaje podopiecznych domów dziecka z szefami
kuchni, przedsiębiorcami, lokalną administracją, a oni uczą młodzież
podstaw kuchennych działań i pomagają stanąć na własnych
nogach.
Wsparcie dla osób młodych i osób z grup marginalizowanych.
Organizacja prowadzi projekty aktywizacji społeczno zawodowej dla
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, tworzy kampanie
społeczne i inicjuje debaty społeczne, działa na rzecz
zrównoważonego rozwoju w duchu ekonomii cyrkularnej oraz
animuje i reintegruje lokalną społeczność w celu kreowania liderów i
liderek zmiany.
Organizacja działa tam, gdzie istnieje ryzyko marginalizacji lub już
do niej doszło. Opowiadają o nim, spotykają się z potrzebującymi,
pomagają im, udzielają konsultacji psychologicznych, działają tam,
gdzie ludzie są wyłączani z kręgu włączonych.
Wsparcie migrantów w dążeniu do godnych warunków pracy i
zamieszkania, edukacji oraz aktywności w rozwoju ścieżki
zawodowej.
Organizacja wspiera usamodzielnienie i poprawę jakości życia osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zintegrowane
działania aktywizacyjne oraz zmianę postaw otoczenia.
Gizmi to polska innowacyjna platforma social fundraising, dzięki
której fundacje, stowarzyszenia, NGO oraz OPP mogą pozyskiwać
większe fundusze z publicznych zbiórek, z wykorzystaniem kanałów
społecznościowych.
Wpłatomat charytatywny GoodWillBox to nowoczesne urządzenie
zbierające datki bezobsługowo i bezgotówkowo.
Portal pracy zdalnej i elastycznej, którego celem jest promowanie
ofert pracy, którą łatwo połączyć z życiem osobistym.

Inkubator
Przedsiębiorczości https://szkolnafirma.pl/news/o-nas
Szkolnej
Jasne, że
Alternatywa 21
https://www.facebook.com/SpoldzielniaAlternatywa21/
(Czestochowa)
Klubokawiarnia
https://klubokawiarniapozyteczna.pl/
Pożyteczna
Koduj dla Polski

https://kodujdlapolski.pl/

Krakowska
Elektrownia
Społeczna

https://elektrowniaspoleczna.pl/

Kuchnia Czerwony
http://czerwonyrower.otwartedrzwi.pl/
Rower

Kuchnia Konfliktu

https://pl-pl.facebook.com/kuchniakonfliktu/

Leżę i Pracuję

http://www.lezeipracuje.pl/

Madame Aga

https://www.facebook.com/madameAga

Mamo Pracuj

https://mamopracuj.pl/

Inkubator dla młodzieży szkolnej obsługiwany przez Fundację
Wspólnota Wielopokoleniowa. Jest to inkubator i Fundacja
działające na rzecz aktywizacji i integracji społecznej.
Prowadzą m. in. klubokawiarnię "Alternatywa 21", w której pracują
osoby z niepełnosprawnością.
Kawiarnia daje zatrudnienie osobom z niepełnosprawością, a
klientom pozwala się z nimi oswoić.
Wdrażanie rozwiązań technologicznych dla rozwiązywania
problemów społecznych.
Pierwsza spółdzielnia "energetyczna" w Polsce, której celem jest
wykorzystanie potencjału solarnego krakowskich dachów dla
zaspokojenia potrzeb energetycznych miasta lokalnymi źródłami
energii odnawialnej w największym możliwym stopniu, niezależnie
od możliwości inwestycyjnych właścicieli.
Przedsiębiorstwo społeczne, oferujące catering i organizację
przyjęć. Zatrudnia i szkoli osoby wykluczone społecznie, a cały
dochód z działalności przekazywany jest na Stowarzyszenie
Otwarte Drzwi.
Kuchnia Konfliktu to pomysł o podwójnej wartości. Z jednej strony
tworzy miejsce pracy i godnego zatrudnienia, z drugiej zaś ma na
celu oswajanie mieszkańców/nki Warszawy z kulturą krajów
ogarniętych konfliktami i zmniejszanie lęków przed nieznanym.
Agencja marketingowa zatrudniająca osoby z
niepełnosprawnościami, które mogą wykonywać pracę zdalnie.
Profesjonalna szkółka kroju i szycia dla dzieci, młodzieży i dorosłych
- szyją m.in.rzeczy sprzedawane na aukcjach charytatywnych dla
WOŚP.
Portal wspierający mamy, które szukają pracy pozwalajacej łączyć
życie rodzinne i zawodowe. Portal publikuje oferty pracy specjalnie
dla mam, ciekawe artykuły i inspirujące historie.

Manumania

https://www.manumania.org/

Mapa Gościnności

https://mapagoscinnosci.pl/

Miasta bez Barier

http://www.miastabezbarier.pl/

Migam

http://migam.org/pl

Migtel

https://migtel.pl/

MiserArt – strefa
kreatywna w
labiryncie
wykluczenia

https://www.facebook.com/MiserArt/ oraz
https://patronite.pl/MiserArt/

My dla Innych

http://mydlainnych.pl/

not just shop

http://notjustshop.com/

Outriders

https://outride.rs/pl/

Panato

http://panato.org/

ParrotOne

http://parrotone.com/

Spółdzielnia socjalna, której nadrzędnym celem jest aktywizacja
zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem na rynku pracy.
Zajmuje się tworzeniem m. in. gadżetów reklamowych.
Platforma zrzeszająca gościnne organizacje czy osoby prywatne,
które mogą wspomóc osoby uchodźcze, jej misją jest uczynić
Polskę miejscem gościnnym.
Portal oraz bezpłatna aplikacja mająca pomóc w przezwyciężaniu
barier napotykanych w infrastrukturze miejskiej.
Tłumaczenie języka migowego online za pośrednictwem aplikacji.
System do połączeń wideo z tłumaczami języka migowego i
nakładka na strony internetowe do tłumaczenia treści pisanych na
język migowy.
Pracowania, która aktywizuje osoby w kryzysie bezdomności, które
we wspólnej pracowni wytwarzają razem m. in. meble z odpadów.
Dom Integracji posiada pracownie: chleba, rzemiosła, sitodruku,
upcyklingu. Wytworzone przedmioty można zakupić i wesprzeć jej
cele statutowe.
Stowarzyszenie aktywizujące osoby z niepełnosprawnościam,
wspierając je na drodze do samodzielności.i Prowadzą również
sklep charytatywny.
Agencja marketingowa, współpracująca z osobami z
niepełnosprawnością, np. ze szkołami dla dzieci niewidomych i
niedowidzących, z dziecięcymi szpitalami, hospicjami.
Są grupą reporterów, którzy pomagają zrozumieć przemiany
zachodzące w świecie. Szukają odpowiedzi na społeczne problemy,
obawy i potrzeby.
Spółdzielni łącząca lokalny rynek projektowy z ekologiczną
produkcją spersonalizowanych toreb i plecaków.
Komunikator i inteligentna klawiatura dotykowa dostosowana do
ograniczeń manualnych seniorów, osób z niepełnosprawnościami i
dzieci.

Planet Heroes
PolakPotrafi
Propsy PR
Rent and Lend
SafeKiddo
Seeing Assistant
Siepomaga
Słuszna
Strawa/Fundacja
Splot Społeczny
SPOKO Społeczny kosz
Spółdzielnia
Socjalna
Pożyteczni
Synapsis

Pierwszy globalny eco-crowdfunding, w ktrórym patroni z krajów
rozwiniętych płacą bohaterom krajów rozwijających się.
Największa w Polsce platforma crowdfundingowa, bazująca na
https://polakpotrafi.pl/
nagrodach. Portal opiera się na dwóch zasadach: wykorzystujemy
możliwości, jakie daje crowdsourcing i crowdfunding.
Pierwsza w Polsce agencja PR kierująca swoją ofertę jedynie do
https://propsypr.pl/
organizacji pozarządowych.
Platforma - internetowa przestrzeń do wypożyczania przedmiotów,
https://rentandlend.pl/pl/
propagująca budowę więzi w lokalnych społecznościach, troskę o
środowisko i ekonomię dostępu.
Aplikacja stworzona przez rodziców dla rodziców służąca do
https://safekiddo.com/pl/
kompleksowej ochrony dzieci korzystających z Internetu, ułatwiające
proces edukacji.
Aplikacja wspomagająca osoby niedowidzące w ich życiu
http://seeingassistant.tt.com.pl/pl/
codziennym.
Platforma crowdfundingowa dla osób i organizacji, które ze względu
https://www.siepomaga.pl/
na trudne położenie potrzebują finansowego wsparcia.
Kolektyw migrantek/-ów. Wegańskie jedzenie z różnych stron świata
https://slusznastrawa.org/
– od kuchni wschodnioeuropejskiej przez bliskowschodnią po
afrykańską.
Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej oraz pomoc w ich
https://www.jestesmyspoko.pl/
rozwoju, poprzez zapewnienie dotarcia z ich produktami do
szerszego grona odbiorców.
Spółdzielnia prowadzi Klubokawiarnię "Pożyteczna", która zatrudnia
https://www.facebook.com/klubokawiarnia.pozyteczna/ osoby z niepełnosprawnością intelektualną i pomaga im w
stopniowym usamodzielnianiu.
Fundacja, której misją jest niesienie profesjonalnej pomocy dzieciom
i dorosłym osobom z autyzmem i ich rodzinom oraz
https://synapsis.org.pl/
wypracowywanie systemowych rozwiązań, które poprawią jakość
ich życia.
https://planetheroes.app/

Szkoła Liderów

http://www.szkola-liderow.pl/

Teatr 21

https://teatr21.pl/

Tech To The
Rescue

https://www.techtotherescue.org/

ToTuPoint

http://www.totupoint.pl/strona.php?nazwa=geneza

TuDU

https://tudu.org.pl/

Wideotłumacz

http://wideotlumacz.pl/

Wielkie Dzięki

https://wielkiedzieki.pl/o-co-tu-chodzi/

Wielobranżowa
Spółdzielnia
Socjalna ARTE

http://arte.bielawa.pl/

Zioła Siedleckie

http://www.ziolasiedleckie.pl/

Zwolnieni z teorii

https://zwolnienizteorii.pl/

Pracuje na rzecz rozwoju świadomego, opartego na wartościach
przywództwa. Wynajduje i wspiera liderów różnych obszarów życia
publicznego: w organizacjach pozarządowych, instytucjach
samorządu terytorialnego oraz w partiach i organizacjach
politycznych.
Teatr, którego aktorami są osoby z zespołem Downa i autyzmem.
Spektakle Teatru 21 są wystawiane w niektórych z warszawskich
teatrów.
Tech To The Rescue, wspierana przez Ashokę, powstała jako
organizacja, której misją jest ułatwianie organizacjom społecznym
pozyskiwanie i wdrażanie nowych technologii.
Aplikacja ułatwiająca osobom niewidomym orientację w przestrzeni.
Totu Point ostrzega o zagrożeniach, wykorzystując do tego
znaczniki umieszczone w przestrzeni publicznej.
Platforma umożliwiająca e-wolontariat - pozwala na nawiązanie
współpracy on-line między NGO, a wolontariuszami.
Wideotłumacz języka migowego.
Organizacja zajmująca się rozwojem i promocją dobroczynności
oraz inicjatyw społecznych.
Usługi budowlane, remontowe i porządkowe, także nadruki na
ceramice i tekstyliach, a od niedawna również produkcja mebli na
wymiar.
Spółdzielnia socjalna stworzona z myślą o osobach niesłyszących;
trzonem działalności jest uprawa ziół; dodatkowo członkowie
zajmują się rękodziełem i cukiernictwem.
Zintegrowany produkt digitalowy i offline’owy dla studentów,
licealistów i nauczycieli do rozwoju projektów społecznych. Działają
w oparciu o nowoczesną metodykę nauczania, w ramach której
robiąc prawdziwy projekt społeczny, rozwija się kompetencje
proinnowacyjne, potrzebne w pracy i w życiu.

Żywa Biblioteka

Dzialalnosc edukacyjna skierowana do młodzieży i osób doroslych
oraz instytucji, w duchu takich wartosci jak demokracja,
róznorodnosc, prawa czlowieka, wolnosc, równosc.

https://www.diversja.org/

Budownictwo i wyposażenie wnętrz
4 nature system

https://4naturesystem.com/pl

50store
ActivTek

http://www.50store.pl/
http://activtek.pl/

BOXlife

https://boxlife.business.site/

Dachy Zielone

http://dachyzielone.net/

Dekudeku

dekudeku.pl

Domir

http://www.domir.com.pl/

Earth Heart

http://www.earth-heart.pl/

eKodama

www.ekodama.pl

Electrotile

https://electrotile.com/

Enovio

http://www.enovio.pl/

Kompleksowa realizacja zielonych ścian z roślin oraz mchów.Ich misją jest przybliżanie
natury do człowieka z pomocą zaawansowanej technologii (IoT), niezawodnych rozwiązań
i nowoczesnego designu.
Projektowanie, przerabianie i odnawianie starych mebli w duchu idei zero waste.
Dystrybutor technologii do oczyszczania powietrza w pomieszczeniach zamkniętych.
Projektowanie i sprzedaż domów modułowych, z uwzględnieniem takich celów jak: prawa
człowieka, najlepsze praktyki związane z pracą i zatrudnieniem, kwestie środowiskowe.
Tworzą na zamówienie zielone dachy - konsultuje projekty, realizuje, współpracuje ze
środowiskiem naukowym przy projektach innowacyjnych dla branży, związanych z
adaptacją do zmian klimatu i zrównoważonym rozwojem miast.
Pracownia odnawiania i malowania mebli farbami kredowymi oraz ozdabiania
przedmiotów techniką decoupage’u.
Domy kapsułowe - zewnętrzną konstrukcję budynku tworzy się z prefabrykowanych
modułów, z wykorzystaniem betonu konopnego.
Budownictwo naturalne oparte o takie materiały jak glina i słoma.
Zrównoważone projektowanie, promowanie naturalnych rozwiązań w budownictwie m.in.
farby z gliny, słoma itp. Projektowanie miejsc przyjaznych do życia.
Zajmują się projektowaniem i tworzeniem elementów budowlanych zintegrowanych z
fotowoltaiką. Jednym z innowacyjnych produktow firmy jest blachodachówka
fotowoltaiczna.
Oferują rozwiązania z zakresu smart city, np. inteligentne meble miejskie z wbudowanymi
panelami fotowoltaicznymi.

ExChord

https://exchord.com/

Flexicube

https://flexicube.pl/

Zajmują się projektowaniem i wykonywaniem ogrzewania ściennego. Swoją ofertę kierują
do klientów poszukujących rozwiązań energooszczędnych.
Zajmują się adaptacją kontenerów na cele mieszkaniowe i biurowe.

GMO Design

https://www.gmo-design.pl/

Meble produkowane z drewna odzyskanego m.in. ze starych łodzi.

Gradis

http://www.gradis.pl/page/

Greenflor
Heating - energia z
podczerwieni

https://greenflor.pl/

Insignes Labs

https://insignes-labs.com/pl/

LKB SYSTEM

https://gipset.pl/

Midi Architekci

https://midi-architekci.pl/

ML System

https://mlsystem.pl/

mTap

https://mtapsmartcity.com/

Odnawialnia

www.odnawialnia.pl

Open Air

https://myopenair.com/

Optimolight

https://optimolight.pl/

http://heatenergia.pl/

Oprogramowanie do automatycznego projektowania, zarządzania i sterowania
oświetleniem ulicznym, które pozwala na znaczną oszczędność energii oraz obniżenie
kosztów inwestycji.
Firma tworząca na zlecenie trawniki w rolkach oraz zielone dachy.
Producent folii grzewczych na podczerwień. To innowacyjna technologia, która pozwala
na utrzymanie stałej temperatury i szybkie ogrzanie całego pomieszczenia.
Innowacyjne wypełniacze antymikrobiotyczne stosowane do zabezpieczania materiałów
przed szkodliwym wpływem niepożądanych bakterii i grzybów, w tym pleśni.
Rozwiązania w zakresie wykończeń wnętrz - używając prefabrykacji upraszcza się i
skraca proces montażu łazienek do 48h zgodnie z ideą reduce i reuse.
Biuro architektoniczne domów pasywnych, do których budowy wykorzystywane są
tradycyjne materiały.
Producent i dystrybutor paneli fotowoltaicznych, tworzy prototypy i materiały. W ofercie
znajdują się fotowoltaiczne szyby, inteligentne wiaty przystankowe czy "smart" ławki.
Inteligentne oświetlenie, oszczędność energii oraz emisji CO2. Kontroler lamp LED
montowany na każdej lampie ulicznej za pomocą gniazd NEMA, ZHAGA lub wbudowany
bezpośrednio w lampę.
Warsztaty z renowacji starych mebli.
OpenAir bada jakość powietrza w domu i na zewnątrz. Zewnętrzną jakość sygnalizuje
trzema kolorami – błękitnym, żółtym i czerwonym. O stanie powietrza w pomieszczeniu
informuje światłem ciągłym lub przerywanym.
Producent inteligentnego systemu oświetlenia budynków. Dzięki autonomicznie
sterowanym inteligentnym oprawom oświetleniowym optymalizuje oświetlenie powierzchni
biurowych. Zastosowanie produktów OptIMo pozwala oszczędzić nawet 70% kosztów
zużycia energii elektrycznej.

Oxygeni
OZE Rentier
Proper Gate
QNA Technology
RAW
REC.ON
ReSet Point
ReStore

Miejski system filtracji zanieczyszczeń powietrza dla istniejącej infrastruktury oświetlenia
ulicznego, który wyklucza koszty instalacji, a także pozwala na szybką implementację.
Spółka dywidendowa, która zajmuje się produkcją zielonej energii w farmach
https://ozerentier.pl/
fotowoltaicznych.
Zajmują się organizacją logistyki i monitorowaniem dostaw. Stawiają również za cel
https://propergate.co/
kontrolę nad gospodarką odpadami i zmniejszenie CO2 poprzez odpowiednią organizację
transportu.
Rozwój technologii półprzewodnikowych kropek kwantowych oraz bazujących na nich
https://qnatechnology.com/
tuszów. Zastosowanie w fotowoltaice i w produkcji wyświetlaczy o znacznie niższym
zużyciu energii.
Projektowanie i produkcja mebli z litego drewna, impregnowanego naturalnymi olejami
https://theraw.net/
oraz olejowoskami. Drewno (certyfikowane FSC) pozyskiwane bezpośrednio, własny
tartak.
Produkty wykonane są ręcznie z materiałów pochodzących z recyklingu. Używają
https://rec-on.eu/
materiałów typu zużyte części samochodowe czy drewno z odzysku.
Sklep oferuje meble i przedmioty, które powstają z recyklingowanych materiałów, takich
https://www.sklep.resetpoint.pl/
jak palety czy płócienne worki na kawę.
Sklep z otrzymanymi w postaci darowizn meblami, artykułami wyposażenia wnętrz oraz
https://restore.org.pl/
materiałami wykończeniowymi. Prowadzi warsztaty i edukację ekologiczną. Zysk
przeznaczany na realizację celów statutowych Fundacji Habitat for Humanity Poland.
https://www.oxygeni.net/

Retromania

https://www.retromania.com.pl

Meble i wyposażenie wnętrz z drugiego obiegu oraz renowacja przedmiotów vintage.

Saule Technologies

https://sauletech.com/

SEEDiA

https://seedia.city/pl/

SENSE-Monitoring

https://sense-monitoring.com/

Firma high-tech, która opracowuje innowacyjne ogniwa słoneczne na bazie perowskitów.
Inteligentne, ekologiczne obiekty użytkowe małej architektury zasilane odnawialnymi
źródłami energii. Ich prace to na przykład ławki miejskie pozwalające podładować telefon i
meble posiadające dostęp do Wi-fi.
System monitorujący konstrukcję dachów - wykrywający przecieki i optymalizujący
odśnieżanie.

Siostry Plotą

https://siostryplota.pl/

Solace Housing

http://solace.house/

SolHotAir

https://www.solhotair.pl/

Spółdzielnia
Socjalna Arkan
Green

http://arkangreen.pl/

SunRoof

https://sunroof.se/

SYSTEM 3E

https://www.dom3e.com/

The Second Life
Staff

https://thesecondlifestuff.com

The true green

https://www.truegreen.pl/

TRMEW Obrót

https://trmewobrot.pl/

Twój Dom Pasywny

http://twojdompasywny.pl/

Vegi

https://vegi.eu/

Firma dwóch sióstr - chcą przybliżać ludziom wymierające w Polsce rzemiosło,
kontynuować rodzinną tradycję i przybliżać wiklinę młodym pokoleniom. Sprzedają kosze,
walizki, meble, tacki, kufry, zabawki, torebki plecione z wikliny.
Projektowanie domów o parametrach, które pozwolą na ograniczenie poboru energii, a
tym samym kosztów utrzymania domu, do możliwego minimum.
Redukcja kosztów ogrzewania budynków poprzez dostarczanie ciepła w sposób
ekologiczny. Solarne kolektory powietrzne mające postać paneli - płaskich modułowych
elementów.
Kompleksowy wachlarz usług budowlanych związanych z projektem "Domy za mniej niż
100 tysięcy złotych". Budowa domów realGREEN jest czysta i bezodpadowa, nie emituje
pyłów ani metali ciężkich.
Inteligentne zarządzanie energią oraz panele fotowoltaiczne jako pokrycie dachu.
Rewolucyjny pomysł na dachy solarne powstał w Szwecji w 2013 roku. Oparli go na
wyprzedzającej dotychczasowe możliwości technologii solarnej, wysokiej jakości i
szwedzkim designie.
Firma budowlana, która tworzy alternatywną tradycję budowy domów –
energooszczędnych, ekonomicznych i ekologicznych. Budują stosując własną, pionierską
technologię.
Second hand z rzeczami do domu. Sprzedaż rzeczy z drugiego obiegu odbywa się online
- meble, oświetlenie, dodatki.
Produkcja paneli z łodyg konopi siewnych. Ekologiczny i trwały surowiec, który z
powodzeniem może zastąpić drewno.
Dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej z elektrowni wodnych i paneli słonecznych
przez doświadczonych specjalistów praktyków, a przede wszystkim — osoby pełne pasji i
zaangażowania w promowaniu całkowicie ekologicznych źródeł energii.
Realizacja projektów energeooszczędnych oraz pasywnych zero i dodatnio
energetycznych, biorąc pod uwagę ich energooszczędność, funkcjonalność, użyte
rozwiązania, a także zastosowane materiały oraz oczywiście wygląd.
System ekologicznych, przydomowych ogrodów w pełni zautomatyzowanych szklarniach
oraz "zielone ściany" z ziołami do przyrządzania naparów do biur.

VestaEco
Vintage Candle
Virtual Power Plant
Wood Core House

Produkcja materiałów budowlanych z rozwłóknionej słomy. Płyty VestaEco znajdują
http://www.vestaeco.pl/
zastosowanie w przy powstawaniu nowych obiektów jak również przy
termomodernizacjach już istniejących.
Produkcja świec sojowych w vintage ceramice znalezionej na pchlich targach, czy w
https://www.vintage-candle.pl/
małych sklepikach.
Optymalizacja zużycia energii w nowoczesnych budynkach
wielkokubaturowych.Wspierana przez sztuczną inteligencję usługa aktywnego
http://www.vpplant.pl/pl/
zarządzania komfortem w budynku przy jednoczesnym aktywnym dbaniu o cele ESG i
koszty klienta.
Producent modułowych konstrukcji szkieletowych, stworzony dla nowoczesnego i
https://www.woodcorehouse.pl/
ekologicznego budownictwa drewnianego.

Dobre usługi
All Hands Agency

https://allhands.agency/

Aquares

http://aquares.pl/

Autenti Sp. z o.o.

www.autenti.com

brAIniverse

https://brainiverse.ai/

BudgetBee

https://budgetbee.io/

Agencja etycznego marketingu, pracująca w duchu zrównoważonego rozwoju.
Wspiera projekty zmieniające świat na lepsze.
System dla władz miejskich, jako rozwiązanie mające przystosować miasta do
zmian klimatu widocznych w postaci deszczy nawalnych i okresów suszy.
Platforma do autoryzacji dokumentów i zawierania umów przez internet. Dzięki
Autenti podpisywanie dokumentów możliwe jest na komputerze, tablecie lub
smartfonie w dowolnym miejscu i czasie: w biurze, w domu lub w podróży.
Platforma stworzona przez naukowców dla naukowców, jej celem jest
ułatwianie współpracy nad wspólnymi projektami przez większe zespoły, a
także ułatwianie znalezienia odpowiednich specjalistów.
Aplikacja wspierająca zarządzanie firmowym budżetem i dodatkami dla
pracowników, oparta na działaniu budżetu partycypacyjnego. Skierowana
głównie do działów HR i kadry zarządzającej.

BZB UAS

https://bzbuas.com/

Change Pilots

https://changepilots.pl/

Dinksy

https://www.dinksy.com.pl/

DoxyChain

https://www.doxychain.com

DynamicAirCooling

https://www.dynamic-cooling.com/

e-stado

https://e-stado.pl/

EAR

http://earear.pl

Ekomanufaktury

https://ekomanufaktury.pl/

Elimen

https://elimen.pl/

Esline

https://esline.com.pl/

EthyMaps

https://ethymaps.com/#/

FitMech

https://fitmech.com/

Startup z dronami - systemami latającymi UAS (ang. unmanned aerial systems
— pol. bezzałogowy system latający) do inwentaryzacji upraw, terenów
leśnych, budowli i inwestycji.
Biuro strategiczno projektowe tworzące audyty, warsztaty, budujące
zrównoważone strategie w firmach.
Studio projektowe wykorzystujące infografiki, explainer video, czy sketchnoting
do obrazowego przedstawiania zagadnień.
Modułowe rozwiązanie dla optymalizacji zarządzania dokumentami pozwala
na płynną wymianę informacji, zapewniając niespotykany nigdzie indziej
poziom bezpieczeństwa.
Przyjazna dla środowiska technologia klimatyzacji i chłodzenia, która nie
wykorzystuje syntetycznych chłodziw HFC i nie powoduje emisji termicznych.
Jest idealna do zastosowań komercyjnych, przemysłowych i mieszkaniowych.
System monitoringu krów. Sprawiają, że nowoczesna technologia poprawia
efektywność hodowli, wskaźniki finansowe, a tym samym zwiększa wydajność
całego gospodarstwa i satysfakcję hodowcy.
Eksperymentalna Agencja Reklamowa. Skupia się na przygotowaniu strategii
marketingowej. Wspierają za darmo NGOs.
Portal wspiera i promuje ekologiczne manufaktury, małe rodzinne firmy, ludzi
ambitnych i kreatywnych, którzy chcą zrobić coś innego. Mają na uwadze
ekologię i troskę o środowisko, które zaczynają się właśnie w domu, firmie czy
warsztacie.
Dostawca technologii dla elektrycznej mobilności i systemów
energoelektroniki.
Usługi niszczenia dokumentacji niearchiwalnej. Całość dokumentacji zostaje
poddana recyklingowi.
Mapy zrzeszające odpowiedzialnych pracodawców, pozwalające na
znalezienie przyjaznych środowisku i etycznych miejsc pracy.
Przedsiębiorstwo produkujące urządzenia monitorujące wydajność maszyn
fabrycznych. Ich cel to maksymalna redukcja czasu poświęcanego na

tworzenie papierowych raportów i sprawozdań zawierających nie zawsze
precyzyjne informacje.

Fundacja Mocarzy

http://mocarze.org.pl/

Heca

http://atoheca.pl/

Holiverse

https://www.holiverse.pl/

Humati.co

www.humati.co

Laska Nebeska

https://laskanebeska.pl/

Legalden Kancelaria
adwokacka

legalden.pl

Mało wiele

https://www.facebook.com/MaloWieleNGO

Mindgram

https://mindgram.com/pl/

Moja Okolica

https://www.mojaokolica.pl/

Multi Work

https://multi-work.pl/

Osobisty Podnośnik Mobilny dla osób z niepełnosprawnościami - urządzenie w
postaci dźwigu montowanego do ramy wózka napędzanego elektrycznie,
dzięki któremu użytkownik wózka będzie mógł przesiadać się między
siedziskiem wózka a przestrzenią dookoła bez pomocy osób trzecich.
Meble do wnętrz i przestrzeni otwartych powstające z upcyklingu m.in. z
wykorzystaniem zbiorników IBC, czy drewna pochodzącego z rozbiórki.
Przestrzeń w sieci, w której znaleźć można: holistycznych ekspertów,
specjalistów, osoby prowadzące własną praktykę, a także warsztaty, wyjazdy i
festiwale rozwojowe oraz miejsca, w których te wydarzenia się odbywają.
Technologia, która daje możliwość tworzenia wysokiej jakości nawozów
organicznych z dowolnych dostępnych surowców organicznych, w tym z
organicznych odpadów rolniczych.
Nieszablonowa agencja kreatywna. Zespół agencji pracuje z organizacjami
pozarządowymi i startupami pozytywnego wpływu. Specjalnością agencji jest
uspołecznianie eventów.
Zajmują się doradztwem prawnym dla wszystkich tych, którzy chcą działać na
rzecz swoich społeczności, w myśl zasady #LawForGood.
Przestrzeń edukacyjna o tematyce proekologicznej, połączona ze sklepem.
Sprzedaż rzeczy, które pomagają troszczyć się o środowisko.
Platforma, dzięki której można dbać o dobrostan psychiczny poprzez naukę
zarządzania swoimi myślami i emocjami, wspierając ciało, czy rozwijając swój
system wsparcia dzięki relacjom z ludźmi.
Platforma, której celem jest umożliwienie wirtualnego spotkania mieszkańców i
biznesu z danej gminy.
Możliwość korzystania z różnych przestrzeni co-workingowych w ramach
jednego programu abonamentowego. Odpowiedź na pandemię.

Nais

https://nais.pl/

NicePay

https://nicepay.pl/

NiceTown

https://www.nicetown.pl/

Nieagencja

https://nieagencja.pl/

Oxygen City

http://www.oxygencity.pl

Patronite

https://patronite.pl

PayEye

https://payeye.com/

Pergamin

https://pergam.in/

Proscience

https://proscience.pl/

Psi bufet

https://psibufet.pl/

R-NOX

https://r-nox.com/

Reakto

https://www.reakto.eu/

Narzędzie do nagradzania pracowników - jak firma może lepiej rozumieć
swoich pracowników oraz poprawiać satysfakcję z pracy. Budują
zaangażowanie i usprawniają docenianie.
Aplikacja służąca do organizacji płatności i rozliczania faktur w jednym
miejscu. Zbiera faktury, przypomina o terminie płatności lub je realizuje.
Aplikacja służąca zarówno do komunikacji, jak i rozliczania z mieszkańcami.
Umożliwia wyzbywanie się drukowania rachunków i zastępowania go formą
elektroniczną.
Oferują skuteczne strategie marketingowe przyszłości uwzględniając aspekty
zrównoważonego rozwoju.
Dzięki miejskiemu filtrowi powietrza Oxygen, zainstalowanemu w najbardziej
newralgicznych punktach miasta możliwa jest wydajna i skuteczna eliminacja
„śladu pyłowego”, generowanego przez codzienną aktywność.
Patronite łączy autorów z osobami, które chcą wesprzeć ich pasję nie tylko
dobrym słowem, ale i finansowo. Patroni wpłacają regularne, comiesięczne
kwoty na konto Autorów, a ci mogą je wykorzystać na potrzeby swojej
działalności.
System płatniczy, opierający się na akceptacji płatności oraz identyfikacji
użytkownika za pomocą biometrii tęczówki oka.
Automatyzacja umów i podpisów elektronicznych, mająca na celu redukcję
ilości umów drukowanych.
Wspierają naukowy i technologiczny rozwój kraju poprzez inicjowanie
przedsięwzięć i dialogu między światem nauki a biznesem i społeczeństwem.
Catering dla zwierząt połączony z akcjami charytatywnymi.
Opracowują innowacyjne rozwiązania do monitorowania jakości powietrza.
Wiarygodne informacje umożliwiają zarządzanie bezpieczeństwem
środowiskowym w celu zmniejszenia ryzyka społecznego i gospodarczego.
Tworzenie dronów i usługi szybkiego reagowania dla firm ochroniarskich. Dron
przybywa w ciągu 3 minut, a zabezpieczenie obiektu jeszcze nigdy nie było tak
skuteczne i pewne.

SAPERE

https://sapere.site/

Sellizer

www.sellizer.pl

SeniorApp

https://seniorapp.pl/

Sensoliq

https://www.sensoliq.com/

Serce Miasta

https://sercemiasta.waw.pl/

simpl.rent

https://simpl.rent/

Slow Media
Production

https://www.slowmediaproduction.com/

Small Step Matters

https://smallstepmatters.com/

SmokeD

http://www.smokedetectionsystem.com/

Soundscapes

https://muzaic.world/

Wspieranie firm w zrównoważonym rozwoju - kompleksowych procesach
strategicznych oraz w działaniach skoncentrowanych na zmianach i rozwoju
wybranego obszaru biznesu.
Program służący do monitorowania wysyłanych ofert. Sygnalizuje klientowi, że
oferta wpłynęła oraz umożliwia firmie wysyłającej monitorowanie odebrania
wiadomości i każdą czynność związaną z wiadomością.
Platforma stworzona dla wszystkich osób potrzebujących pomocy oraz ich
rodzin, poszukujących wsparcia w opiece i sprawach życia codziennego.
Sensoliq wykorzystuje technologię elektronicznego języka opartą na systemie
czujników naśladującym rozpoznawanie smaku jak w ludzkim języku. Może
służyć do testowania zdatności wody pitnej, jakości próbek, testowania
produktów spożywczych, czy leków i suplementów.
Wsparcie osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem
poprzez działania w zakresie wsparcia kobiet bezdomnych, aktywizacji
zawodowej, pomocy rzeczowej, czy wsparcia w poszukiwaniu dachu nad
głową.
Firma sprawdza przeszłość kredytową i płatniczą potencjalnego najemcy oraz
pozwala zabezpieczyć się na przyszłość - przez oferowane pakiety
ubezpieczeń dla obu stron umowy najmu mieszkania.
Pomagają dostosować narzędzia w taki sposób, aby produkcja w sektorze
kultury była prowadzona w duchu zrównoważenia poprzez wprowadzenie
ekokoordynacji np. na planach filmowych.
Ekosystem wspierający zaangażowanie pracowników i organizacji, social
impact, fund-rising, time-rising oraz raportowanie niefinansowe ESG.
System automatycznego wykrywania pożarów.Od początku działalności mają
jedną misję – ochrona zwierząt i przyrody, pracują już dla kilkudziesięciu
nadleśnictw.
Muzaic.biz to jedno z rozwiązań, oferowanych przez Soundscapes - start-up,
którego wizją jest dostarczanie spersonalizowanej muzyki, by za jej sprawą
pomagać w codziennych wyzwaniach, w osiąganiu lepszych wyników, a nawet
w poprawie stanu zdrowia.

Surveily

https://surveily.com/

SW Research sp. z
o.o.

https://swresearch.pl

Symmetrical

https://symmetrical.ai/pl/

Szept Szum

https://szeptszum.pl/

TrapTech

https://traptech.pl/

WindTak

https://www.windtak.pl/

Worksmile

https://worksmile.com/

wynajem.pl

https://www.wynajem.pl/

Zaokrąglamy

http://www.zaokraglamy.pl/#/

Oferują system monitoringu wizyjnego BHP połączonego ze sztuczną
inteligencją (AI). Startup ten dostarcza technologię, która pozwala
monitorować w czasie rzeczywistym zachowania pracowników i sprzętu, jakim
się posługują, aby uchronić zatrudnionych przed wypadkami.
Agencja badań rynku i opinii oferująca realizację badań internetowych,
software do badań sondażowych, jak i usługi analityczne.
Aplikacja umożliwia pracownikom śledzić wysokość zarobionych pieniądzy w
czasie rzeczywistym i wypłacać część tego co już zarobili, dokładnie wtedy,
kiedy tego potrzebują.
Kolektyw zajmujący się tworzeniem marketingu odpowiedzialnego społecznie,
wspierający wszystkie procesy komunikacji bazując na idei ZEROWASTE i
transparentności w duchu odpowiedzialnego biznesu.
Zapewnienie bezpieczeństwa w przypadku wykrycia atakującego oraz
obniżenie potencjalnych negatywnych skutków cyberataku.
Czujnik drgań, który może być montowany w miejscach niedostępnych dla
zespołów konserwujących urządzenia przemysłowe. Wraz z systemami tworzą
zaawansowany układ do prowadzenia konserwacji predykcyjnej w
urządzeniach przemysłowych.
Platforma do dostarczania benefitów, prowadzenia komunikacji wewnętrznej,
doceniania i dbania o pracowników.
Ekonomia współdzielenia. Serwis wynajem.pl nie tylko pomaga swoim
użytkownikom znaleźć rzeczy, których obecnie potrzebują, lecz także
udostępniać swoje dobra.
Inicjatywa, w ramach której zaokrąglenie groszy do pełnej złotówki podczas
płatności trafia na wybrane cele społeczne.

Edukacja

Booster of
Innovation

https://boosterofinnovation.com/

Co z tym seksem?

https://web.coztymseksemapp.pl/

Edukacja dla
przyszłości

http://edukacjaprzyszlosci.pl/

Edustrada

https://edustrada.com/

Eko Liga

https://eko-liga.pl/

Ekologiczny
Uniwersytet Ludowy http://www.eul.grzybow.pl/
w Grzybowie
EMYS

https://emys.co/

Equiterra

https://www.facebook.com/equiterra.io

Feblik

https://feblik.pl/

FRIS

https://fris.pl/

Fundacja Artectura
Fundacja Dobra
Porażka

artectura.org
https://dobraporazka.pl/

Doradztwo w zakresie projektowania zrównoważonych innowacji dla
firm. Nie chodzi tylko o tworzenie nowych rozwiązań, ważne, aby miały
one pozytywny wpływ na nasz świat.
Uczą o rzeczach ważnych, używając inkluzywnego języka,
dostarczając treści w aplikacji, które są odpowiedzią na pytania
użytkowników.
Wdrażanie i rozpowszechnianie sprawdzonych systemów edukacji
takich jak Khan Academy i Big History Project, opierających się na
łączeniu tradycyjnej nauki w szkole z nauką za pomocą internetu.
Ułatwiają wdrożenie i migrację szkoleń z istniejących systemów elearningowych- narzędzia do kompleksowego rozwoju pracowników za
ułamek kosztu szkoleń stacjonarnych
Eko Liga to grywalizacja o tematyce ekologicznej, skierowana do
pracowników firm, ale także ich rodzin, klientów czy partnerów
biznesowych.
Edukacja młodych rolników w zakresie samodzielnego prowadzenia
gospodarstwa ekologicznego.
Robot społeczny EMYS do nauki języków obcych dla dzieci w wieku 37 lat.
Platforma edukacyjna w zakresie świadomości ekologicznej, która
dostosowuje się do indywidualnych potrzeb środowiskowych.
Platforma z warsztatami i inspiracjami zrzeszająca ludzi wokół działań
twórczych.
Narzędzie diagnostyczno rozwojowe wykorzystywane zarówno w
szkoleniach, terapiach, czy wszelkiego rodzaju pracą z zasobami
ludzkimi.
Warsztaty architektoniczne i artystyczne dla dzieci.
Rozwój osób i organizacji poprzez naukę skutecznego pozyskiwania
doświadczenia z przeżytych porażek.

Fundacja
Innovations Hub

https://www.innovationshub.pl/

Fundacja Pszczoła

https://www.fundacjapszczola.org/

FutureCollars

https://futurecollars.com/

Futuro Games

https://futurogames.com/

GeoLearning

www.geolearning.pl

Gerere Fun For
Good

https://www.gerere.com/

GOOD WOOD
Poland

https://goodwoodpoland.pl/

Grupa Slow

http://grupaslow.pl/

Happy Nest

https://www.happynest.center/

Hencz Toys

https://hencztoys.pl/

Fundacja Innovations Hub zajmuje się walką z bańkami
informacyjnymi, aktywizacją młodych i tworzeniem otwartej i
interdyscyplinarnej społeczności studentów z różnych kierunków.
Fundacja uczy jak harmonijnie współistnieć w środowisku naturalnym.
Prowadzi zajęcia edukacyjne w przedszkolach, szkołach, na
uczelniach, współpracuje również z firmami, które troszczą się o świat,
w jakim funkcjonują.
Innowacyjna szkoła programowania dla osób chcących wejść do
świata IT ale także szkoła kompetencji cyfrowych dla osób pracujących
w innych dziedzinach
Studio łączące edukację z nowoczesnymi technologiami. Pierwszym
produktem Futuro Games jest Virtual One – kurs angielskiego oparty
m.in. o własne uniwersum oraz mechanikę gry Minecraft.
Działają w branży edukacyjno-technologicznej w duchu 'learning by
doing' oraz 'adventure learning', organizują warsztaty edukacyjne oraz
wycieczki szkolne koncentrujące się wokół nauk o Ziemi.
Projektowanie aplikacji, które przy użyciu grywalizacji angażują
uzytkowników i budują nawyki poprzez pozytywne doświadczenia.
Drewniane zabawki wspierające rozwój i kreatywność dzieci.
Zdecydowana większość ich pomocy i zabawek posiada zdolność
zmieniania się wraz ze zmieniającymi się potrzebami rosnącego
dziecka, co znacznie ogranicza konsumpcję.
Aktywna promocja trendu ‚slow’ - lokalne, zdrowe i mądre podejście do
konsumpcji.Ogranizują spotkania z markami w internecie, w butikach
stacjonarnych i podczas cyklicznych wydarzeń.
Centrum oferujące zajęcia i warsztaty, które mają na celu walkę ze
stresem, obniżonym nastrojem, rozwój osobisty oraz pracę z ciałem.
Rodzinna firma produkująca zabawki sensoryczne wspierające
prawidłowy rozwój dziecka. Zabawki są wykonane z bezpiecznych
materiałów.

Her Impact
Kosmos dla
Dziewczynek
Kraina Rumianku
Little Chef
Magazyn Pismo
Majsterki
Momkey
MusicON
mytaple
Next Good Thing
Oddam Odpady
Pani Swojego
Czasu

Platforma edukacyjno-społeczna, która pomaga kobietom rozwinąć
https://herimpact.co/
zawodowe skrzydła, oferując realne narzędzia rozwojowe dla kobiet na
każdym stanowisku.
Wzmacnianie dziewczynek. Fundacja wydaje dwumiesięcznik Kosmos
https://fundacjakosmos.org/
dla Dziewczynek, prowadzi działania edukacyjne, bierze udział w
debacie publicznej.
Wioska tematyczna umiejscowiona w polskiej wsi, działająca jako
http://krainarumianku.pl/
placówka edukacyjno-wypoczynkowa, w której można poczuć jak żyli
nasi przodkowie.
Szkoła Gotowania dla dzieci. Celem jest rozwijanie zdolności
http://littlechef.pl/
kulinarnych u dzieci i nauka o zdrowych składnikach. Szkoła
organizuje rownież warsztaty dla szkół i przedszkoli.
Edukacja obywatelska. Wysokiej jakości materiały o najważniejszych
https://magazynpismo.pl/
problemach i zjawiskach współczesnego świata.
Warsztaty majsterkowania dla dzieci i dorosłych. Majsterki umożliwiają
http://majsterki.pl/
również wynajem pracowni.
Automatyzują i skalują upcykling, by razem z nową generacją małych
https://www.linkedin.com/company/momkey/about/ bohaterów posiadających supermoce przyszłości uratować nasz
wspólny świat - planetę Ziemię.
Urządzenie edukacyjne wspomagające kreatywność dzieci,
https://www.musiconclub.com/pl/home
pozwalające na nabycie podstaw wiedzy o programowaniu i
komponowaniu.
Startup tworzący serwis społecznościowy służący do dzielenia się
https://www.mytaple.com/
wyzwaniami, zadaniami i grafikami w sposób multimedialny.
Szkolenia i warsztaty w tematyce gospodarki obiegu zamkniętego z
https://www.nextgoodthing.pl/
wykorzystaniem kreatywnych metod pracy.
Edukacja o odpadach - warsztaty, wystawy, wykłady, mentoring
http://oddamodpady.pl/
prowadzony we współpracy i na zlecenie instytucji publicznych i firm.
Kursy online dla kobiet, które chcą nauczyć się zarządzać sobą w
https://www.paniswojegoczasu.pl/
czasie. Część dochodu jest przekazywana organizacjom
pozarządowym.

Photon Education

https://photon.education/pl/

Planet-A
Foundation

www.planet-a.pl

Planeta Kreatorów

https://planetakreatorow.org.pl

Pogotowie
Mediacyjne

https://www.facebook.com/pogotowiemediacyjne/

Polska Witalna

www.polskawitalna.pl

Przestrzeń Pełna
Czasu

https://www.przestrzenpelnaczasu.pl/

Replay Toys

https://replaytoys.pl

Revas

https://revas.pl/

RoślinnieJemy

https://roslinniejemy.org/

Różowa
Skrzyneczka

https://www.rozowaskrzyneczka.pl/

Pierwszy na świecie interaktywny robot edukacyjny, który rozwija się
razem z dzieckiem - jego umiejętności są ściśle powiązane z tym
czego nauczyło się dziecko.
Think tank komunikacyjny i edukacyjny, który powstał w celu
zwiększania skuteczności przekazu dotyczącego klimatu i środowiska.
Warsztaty dla dzieci oparte na metodzie design thinking, których celem
jest rozwinięcie kompetencji XXI wieku i budowanie świadomości
odpowiedzialności za planetę, warsztaty wokół SDGs.
Bezpłatna pomoc w rozwiązywaniu sporów metodą mediacji,
doradztwo, zarządzanie konfliktem, wsparcie dialogu oraz
przeciwdziałanie przemocy w szkołach dla wszystkich mieszkańców
Wrocławia i społeczności szkolnych.
Propagowanie zrównoważonego stylu życia bazującego na trzech
filarach: mindfulness, umiarkowana aktywność, diet coaching.
Połączenie kawiarni, strefy coworkingowej, rozwojowej biblioteki i
sklepu – a wszystko to w samym sercu krakowskiego Kazimierza oraz
w Warszawie. Projekt z elearningiem, kursami, darmowymi ebookami
na różne tematy związane również z ekologią, zrównoważonym
rozwojem.
Rodzinna manufaktura zabawek z recyklingu. Zabawki powstają m.in.
z odpadów z produkcji drewna kominkowego, odpadów z produkcji
parkietu czy też z korków po winie.
Branżowe Symulacje Biznesowe to gry edukacyjne, dzięki którym
uczestnicy zajęć mogą podejmować realne decyzje biznesowe w
bezpiecznym, wirtualnym środowisku.
Roślinniejemy wspiera branżę właścicieli lokali gastronomicznych i
producentów żywności we wprowadzaniu roślinnych produktów i dań.
Oddolna inicjatywa walcząca z wykluczeniem i tabu menstruacyjnym.
Zabiegają o powszechny dostęp do bezpłatnych środków higieny
osobistej na czas menstruacji w przestrzeni publicznej.

Runvido

https://runvido.com

Siedem Ósmych

https://siedemosmych.pl

Siedlisko Zielono Mi https://www.zielonomi-obez.org/

Skriware

https://skriware.com/

SmartBee Club

https://smartbee.club/

Stuka Puka

https://stukapuka.com/

Szkoła Staronia

https://szkolastaronia.pl/

Szumisie Szumiące

sklep.szumisie.pl

Świetlice pasji

https://www.swietlicepasji.pl/

The New Answer

https://www.facebook.com/The-New-Answer1605661066404880/

TupTupTup

https://tuptuptup.org.pl/

Wioski Home

https://www.wioski.co/

Platforma AR (rzeczywistość rozszerzona) przekształca tradycyjne
materiały reklamowe, informacyjne, edukacyjne itp. w nowoczesne
obiekty AR.
Portal dla ludzi, którzy chcą żyć dobrze - wolniej, bliżej, bardziej czule i
bardziej odważnie. Zrównoważony poradnik online.
Działalność badawczo-edukacyjna w zakresie ochrony przyrody i
zrównoważonego stylu życia. "Siedlisko Zielono Mi" oferuje pobyty
wraz z programem silvoterapii (terapii lasem) i edukacji ekologicznej.
Producent unikatowego laboratorium edukacyjnego. Nauczyciele
mogą skorzystać z platformy ze scenariuszami zajęć, programów
online do projektowania przestrzennego, narzędzi programistycznych
oraz karty edukacyjno-inżynieryjnej.
Program edukacyjny oswajający dzieci w wieku wczesnoszkolnym z
dziedzinami STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics).
Drewniane zabawki i materiały edukacyjne dla dzieci.
Platforma edukacyjna z materiałami dla nastolatków, które mają na
celu pomoc w rozwinięciu umiejętności społecznych.
Szumisie - zabawki do uspokajania dzieci. Biały i różowy szum
zamknięty w misiu wycisza, buduje poczucie bezpieczeństwa i
pomaga spokojnie zasnąć.
Warsztaty i spotkania dla młodzieży rozwijające ich pasje. Zajęcia
prowadzone przez profesjonalistów, którzy osiągnęli pewien poziom
mistrzostwa w swojej dziedzinie.
Program skierowany do nauczycieli i rodziców, którzy w formie kursów
online mogą zdobyć lub usystematyzować swoją wiedzę o
wychowaniu i edukacji dzieci.
Portal o zrównoważonym rozwoju skierowany do rodziców i
nauczycieli, czyli jak nauczać zgodnie z celami zrównoważonego
rozwoju.
Innowacyjna sieć żłobków, punktów opieki dziennej i klubów
dziecięcych inspirowanych filozofią Reggio Emilia.

Własny Spokój –
feministyczne
finanse

https://przestrzen.wlasnyspokoj.net/

Wooden story

https://woodenstory.pl/pl/

Zielony Zagonek

https://zielonyzagonek.pl/

Edukacja finansowa – dla osób socjalizowanych do roli kobiety,
niebinarnych, neuroatypowych.
Zabawki z certyfikowanego drewna, do nadania koloru używane są
naturalne barwniki z eko-certyfikatem.
Propagowanie ekologicznego stylu życia i szerzenie wiedzy z zakresu
wykorzystania ziół, produkcji domowej chemii do sprzątania, edukacja
ekologiczna.

Kosmetyki i środki czystości
Alkmie
Asoa

https://alkmie.com/
www.asoa.pl

Balja

www.balja.pl

BEBIBU

https://www.bebibu.pl/

Betterland

https://www.betterland.pl/

Biolindo

https://www.biolindo.pl/

Clochee

https://www.clochee.com/

Cosmetomat

https://cosmetomat.pl/

Creamy

https://creamy.pl/

Kosmetyki z naturalnych i ekologicznych składników do twarzy, oczu i ciała.
Naturalne i ekologiczne kosmetyki - kremy, peelingi, pielęgnacja ciała i włosów.
Ekologiczne środki czystości powstające z dbałością o zdrowie i
bezpieczeństwo środowiska naturalnego.
Sklep internetowy stworzony z miłości do kosmetyków ekologicznych,
produktów wielorazowych.
Sklep z ekologicznymi produktami - ekożywność, pieluszki, kosmetyki.
Ekologiczne i naturalne środki czystości - płyny do naczyń, środki do prania
oraz sprzątania.
Ekologiczne kosmetyki składające się wyłącznie z wyselekcjonowanych
składników naturalnych oraz z certyfikowanych surowców organicznych.
Sieć automatycznych nalewaków ze środkami czystości do wielorazowych
opakowań.
Kosmetyki tworzone z dodatkiem naturalnych olejów. Po zużyciu produktów
opakowania można odesłać do producenta, który ponownie je wykorzystuje.

Dermotech beauty

https://pl.linkedin.com/company/dermotech- Produkcja środków higieny osobistej oparta na metodzie syntezy czystego
beauty
ksantohumolu.

Domowy
Kosmetyk

https://www.domowykosmetyk.pl/

Drogeria Gramsy

https://www.facebook.com/drogeriagramsy

e-Fiore

https://www.e-fiore.pl/

Ecolore

https://ecolore.pl/

Ekopolka

https://ekopolka.pl/

Fridge

https://fridge.pl/

Hagi Cometics

https://hagi.com.pl/pl/

Herbi Clean

http://herbiclean.com/

Hug the Nature

www.instagram.com/hug.the.nature/

IOSSI

https://www.iossi.eu/

Jan Barba

http://janbarba.com/

Klar

http://klarpolska.pl/

Naturalne kosmetyki wytwarzane ręcznie w małej manufakturze- pielęgnacja
ciała, rąk, twarzy i ust.
Drogeria z naturalnymi kosmetykami i środkami czystości w wielorazowych
opakowaniach lub bez opakowań.
Internetowy sklep z naturalnymi kosmetykami - 100% natury dla wymagającej
skóry bez parabenów, syntetycznych barwników, szkodliwych substancji,
prawdziwie naturalne kosmetyki.
Naturalne, mineralne kosmetyki do makijażu. Odpowiedzialna marka,
odpowiednia dla wegan.
Sklep internetowy z niszowymi naturalnymi kosmetykami i ekologicznymi
środkami czystości.
Świeże kosmetyki prosto z lodówki na bazie naturalnych składkników,
zachowują trwałość do 2,5 miesiąca.
Ręcznie wytwarzane naturalne kosmetyki. Oferta zależna jest od dostępności
lokalnych surowców roślinnych i zmienia się wraz z porami roku.
Ekologiczne i naturalne środki czyszczące na bazie ekstraktu z żołędzi.
Box DIY ze wszystkimi niezbędnymi składnikami do samodzielnego
wytworzenia peelingu. Składniki są surowcami pozyskiwanymi od różnych
lokalnych przedsiębiorstw jako elementy produkcji nie nadające się do dalszej
obróbki.
Manufaktura tworząca naturalne kosmetyki - składają się z naturalnych i
organicznych olejów i maseł, olejków eterycznych i ekstraktów roślinnych.
Manufaktura kosmetyków naturalnych - ich receptury powstają w oparciu o
tradycyjną wiedzę z książek zielarskich i artykuły naukowe.
Przyjazne dla środowiska środki czystości, pakowane w butelki produkowane w
100% z plastiku z recyklingu.

Klareko

https://klareko.com/

Kostka Mydła

https://kostkamydla.pl/

La Le

https://la-le.pl/

Lady of Nature

https://ladyofnature.pl/

Loving Eco

https://www.lovingeco.pl/

Lovish

https://lovish.pl/

Majru

https://majru.com/

MELLI care

mellicare.pl

Męska Wyspa

https://meskawyspa.pl/

Ministerstwo
Dobrego Mydła
Miodowa
Mydlarnia
Mokosh

http://www.ministerstwodobregomydla.pl/
https://miodowamydlarnia.pl/
https://www.mokosh.pl/

Ekologiczne środki czystości - skuteczne, nieszkodliwe dla ludzi i środowiska
środki czystości z dobrodziejstwem naturalnych olejków eterycznych. W
składzie produktów są wyłącznie bezpieczne i ekologiczne związki chemiczne
oraz składniki pochodzenia roślinnego i mineralnego.
Kosmetyki naturalne tworzone w duchu zero waste - połączenie rzemiosła, pasji
i naturalnych produktów. To maleńka mydlarnia zrodzona z wielkiego
zamiłowania to tworzenia wszystkiego własnoręcznie.
Naturalne kosmetyki i chemia gospodarcza dla domu.
Manufaktura tworząca bezpieczne wegańskie perfumy, naturalne zapachy do
wnętrz oraz świece sojowe. Firma oferuje rabaty na kolejne zakupy w zamian za
zwrot opakowań.
Polska marka wysokiej jakości kosmetyków stworzonych wyłącznie ze
składników naturalnych, dbająca o ich wpływ na środowisko.
Naturalne kosmetyki pielęgnacyjne w opakowaniach z materiałów
biodegradowalnych pochodzenia roślinnego i posiadających wymienny wkład
(refill).
Kosmetyki z naturalnych składników - zdrowe produkty kosmetyczne o szerokim
zastosowaniu oraz środki czystości, wytworzone z wdzięcznością dla Natury, że
obdarzyła nas składnikami do ich produkcji.
Kremy do rąk i stóp, które mają właściwości pielęgnujące, lecznicze i
dostarczają prawdziwą przyjemność zmysłom.
Kosmetyki naturalne dla mężczyzn - w wyrobach stosują tylko najlepszej jakości
oleje i tłuszcze roślinne, nie dodają sztucznych barwników czy konserwantów.
Kosmetyki tworzone z naturalnych składników, które przesyłane są w
przyjaznych dla środowiska opakowaniach.
Producent kosmetyków naturalnych na bazie wosku, miodu i pyłku z własnej
pasieki.
Naturalne kosmetyki głównie z organicznych surowców, pakowane w
bezpieczne i przyjazne środowisku opakowania, również kosmetyki wegańskie
z certyfikatem „V” nadawanym przez fundację Viva.

Mydlarnia Cztery
Szpaki

https://www.4szpaki.pl

Mydło Stacja

https://www.mydlostacja.pl/

Natu Handmade

http://natuhandmade.pl/

Naturativ

https://www.naturativ.pl/

Naturologia

https://naturologia.pl/

Nesea.pl

https://nesea.pl

Nova Kosmetyki

https://novakosmetyki.pl/pl/

Phenome

https://phenome.eu/pl_pl

Pixie Cosmetics

https://pixiecosmetics.com/

Purite

https://www.shop.purite.pl/

Refeel Concept

https://refeelconcept.com/

Republika Mydła

https://republikamydla.com/

Resibo

https://resibo.pl/

Senelle

https://senelle.pl/

Naturalne kosmetyki bez plastikowych opakowań, m. in. szampony w kostce i
dezodoranty w kremie.
Marka powstała w myśl idei bliskości z naturą. W samym sercu Beskidu
Niskiego tworzą naturalne kosmetyki o roślinnym składzie.
Wegańskie, ręcznie wyrabiane naturalne kosmetyki cruelty free.
Polskie certyfikowane kosmetyki naturalne - wszystkie składniki posiadają
certyfikat lub dokumentację eko.
Ręcznie wytwarzane kosmetyki naturalne. W ofercie znajdują się również
naturalne świecie i akcesoria zero waste np. bambusowe patyczki do uszu.
Pierwsza w Polsce drogeria sprzedająca tylko i wyłącznie kosmetyki wegańskie
oraz cruelty-free.
Producent hipoalergicznych kosmetyków opartych o naturalne składniki.
Naturalne kosmetyki oparte w 100% na wodach roślinnych i naturalnych
substancjach aktywnych. Surowce naturalne używane do produkcji pochodzą w
większości ze źródeł odnawialnych i certyfikowanych upraw organicznych.
Są pierwszym polskim producentem kosmetyków mineralnych. Ich produkty
powstają z pasji i fascynacji bogactwem otaczającej nas przyrody.
Naturalne kosmetyki na bazie roślinnych składników.
Produkują kosmetyki myjące i chemię domową w szklanych, zwrotnych
butelkach. Konsument zamawia, korzysta i odsyła za darmo puste butelki, a oni
je ponownie wykorzystują.
Naturalne mydła i inne kosmetyki do ciała i twarzy - produkty z dbałością o
najdrobniejszy szczegół i z wykorzystaniem składników najwyższej jakości.
Producent naturalnych, wegańskich kosmetyków w biodegradowalnych
opakowaniach.
Kosmetyki naturalne z certyfikatem cruelty free i viva. Senelle powstaje w
Polsce i jest w 100% polską marką, rodem z Opola.

Senkara

https://senkara.pl/

Skład Prosty

https://skladprosty.pl/

Soap Szop

https://www.soap-szop.pl/

soapbottle

https://soapbottle.com/

Soapforglobe

https://soapforglobe.com/

Swonco

https://swonco.pl/

Sydoka

https://sydoka.pl/

Szmaragdowe
Żuki

http://szmaragdowezuki.pl/

Veoli Botanica

https://veolibotanica.pl/

Yope

https://yope.me/

Your Kaya

https://yourkaya.com/

Your Natural Side

http://yournaturalside.eu/

Kosmetyki pakowane w wielorazowe pojemniki - starannie wyselekcjonowane,
naturalne składniki najwyższej jakości, połączone ze sobą według autorskich
receptur. Wszystkie produkty wytwarzają ręcznie z poszanowaniem środowiska.
Sklep z naturalnymi kosmetykami i akcesoriami mającymi umilać i ułatwiać
życie. Oferuje polskie, nietestowane na zwierzętach kosmetyki o dobrych
składach.
Wegańskie naturalne kosmetyki pakowane w łatwe do poddania recyklingowi
opakowania.
Opakowania do kosmetyków płynnych, w tym do szamponu, wykonane z mydła.
Kosmetyki w kostkach - esencja pielęgnacji zamknięta w formie kostki. Dla
zdrowych i pięknych włosów oraz skóry, z troską o nasze środowisko.
Ekologiczne środki czystości, których receptury oparte są wyłącznie o
sprawdzone surowce pochodzenia roślinnego.
Polski producent naturalnych kosmetyków oraz ekologicznych środków
czystości powstających z pasji i fascynacji bogactwem otaczającej nas
przyrody.
Kosmetyki naturalne pakowane zgodnie z zero-waste. Możliwość zwrotu
opakowań i otrzymania rabatu.
Produkcja naturalnych, wegańskich kosmetyków tylko z polskich produktów.
Kosmetyki z formułami opartymi na roślinnych składnikach oraz
ultranowoczesnych technologiach.
Naturalne kosmetyki oraz środki czystości. W sklepie stacjonarnym istnieje
możliwość napełnienia swojego pojemnika.
Produkty do higieny intymnej z naturalnych składników i edukacja na temat
menstruacji.
Your Natural Side to polska marka, która zrodziła się z pasji do naturalnych
kosmetyków oraz wiary w to, że produkty naturalne nie muszą być dobrami
luksusowymi i każdy może mieć możliwość ich stosowania w codziennej
pielęgnacji.

Ziolove

https://ziolove.pl/

Zmydlona
Małgorzata
Białoszewska

https://zmydlona.pl/

Zioła i ziołowe szampony do włosów, stworzone przez zielarza z 40-letnim
doświadczeniem i jego córkę.
100% naturalne produkty, roślinne kosmetyki, pachnące mydła produkowane
ręcznie i z wielkim sercem w małej manufakturze na Warmii. Właścicielka dzieli
się wiedzą, organizując bezpłatne warsztaty wytwarzania naturalnych
kosmetyków.

Ochrona bioróżnorodności
BACTrem Sp. z
o.o.

http://www.bactrem.pl/

Bee Natural

https://www.facebook.com/Bee-Natural103072442185316/

Bio lider

https://bio-lider.pl/

Bioseco

http://bioseco.com/

Biosłomka

https://bioslomka.pl/

Digital Crops

https://www.digitalcrops.pl/

Badania mikrobiologiczne i opracowywanie nowych biotechnologii
mających na celu wykorzystanie pożytecznych bakterii do ochrony
środowiska.
Opracowanie i wdrażanie na rynek innowacyjnych rozwiązań i
urządzeń w dziedzinie nauk rolniczych, w szczególności w obszarze
ochrony pszczół przed chorobami wywoływanymi przez
drobnoustroje.
Innowacyjne produkty stworzone w oparciu o pożyteczne
mikroogranizmy wspierające uprawę roślin domowych, balkonowych i
ogrodowych. Uprawa roślin musi iść w parze z troską o środowisko.
Oddając w wasze ręce najlepsze biologiczne preparaty, wspólnie
możemy zmienić świat na lepsze.
System do monitorowania i ochrony ptaków przed zderzeniami z
samolotami, farmami wiatrowymi i liniami trakcyjnymi.
Naturalne słomki z polskiego żyta, pochodzącego ze
zrównoważonych upraw. Biosłomki to produkt w 100%
biodegradowalny.
Platforma, która dostarcza rolnikom, producentom, firmom narzędzi
do monitorowania upraw, predykcji zagrożeń, rzetelnych kalkulacji i
utrzymania parametrów jakościowych uprawy.

Dżo

https://www.linkedin.com/company/smartcomposterdzo/

eAgronom

https://eagronom.com/

Fair Water

https://fairwater.tech/

Farmstarter

https://farmstarter.eu/wp/

HiProMine

https://hipromine.com/

Hugo Green
Solutions

https://hugogreen.pl/

Lokalny
Pszczelarz

https://sites.google.com/view/lokalnypszczelarz/

Łąka

http://laka.org.pl/

Magnetiqa

https://www.magnetiqa.ag/

Microbe+

https://microbe-plus.com/pl/

Kompostowanie bioodpadów za pomocą dźdzownic kalifornijskich.
System wspierany jest technologią i monitoringiem.
Zbudowany przez rolników dla rolników. Oprogramowanie do
zarządzania gospodarstwem rolnym (FMS) i usługi doradcze
wspierane przez sztuczną inteligencję. Pracują nad ulepszeniem
swojej technologii śledzenia dwutlenku węgla.
System dostarcza wodę morską z wybrzeża i oczyszcza ją tam, gdzie
jest najbardziej potrzebna. Woda morska jest pompowana w głąb
lądu rurociągiem zasilanym energią słoneczną.
Uprawy hydroponiczne z autorskimi pożywkami i autonomiczną
regulacją ilości dostarczanego roślinom światła.
Firma zajmuje się pozyskiwaniem białka z owadów, m.in. do pasz i
nawozów, bez kosztownej produkcji mięsa.
Dostarczają nowatorską technologię dla rolnictwa, rozwiązując
problemy rolnictwa z wykorzystaniem technologii oraz dokładnych
badań naukowych.
Aplikacja, która ułatwi dotarcie do lokalnych przydomowych pasiek,
które w zgodzie z naturą pozyskują w tradycyjny sposób owe dobra.
Nasadzanie łąk kwietnych, doradztwo, warsztaty i imprezy dotyczące
ochrony środowiska. Pracuje również nad antysmogową mieszanką
nasion roślin.
Narzędzie do elektrostymulacji nasion i roślin we wczesnym etapie
kiełkowania pomagające skrócić czas wegetacji, ograniczyć zużycie
wody nawet o 90%, wykorzystując przy tym dowolną przestrzeń.
Firma tworząca bioprodukty, które mają na celu stymulację i właściwe
odżywianie upraw. Dostarcza bioprodukty oparte o wybrane szczepy
bakteryjne, dając rolnikom alternatywę dla stosowanych produktów
syntetycznych.

NataLab

https://natalab.pl/

Orbitile

http://orbitile.com/

Plantalux

https://plantalux.pl/

Pszczelarium

http://pszczelarium.pl/

RDLS

http://rdls.pl/

Ribes
Technologies

https://www.ribestech.com/

SatAgro

https://www.satagro.pl/

Schronisko dla
roślin

https://www.facebook.com/schroniskodlaroslin/

SeedsBot

https://www.seedsbot.com/

Instalacja do zgazowania organicznych odpadów niebezpiecznych,
oraz instalacja zgazowania odpadów elektronicznych
(wielowarstwowych). Oba produkty posiadają przełomową
technologię katalitycznego oczyszczania gazów poprocesowych.
Automatyczne narzędzia do wspomagania decyzji w kontrolach
wielkoobszarowych. Firma analizuje przede wszystkim dane
satelitarne, korzystając z zaawansowanych metod uczenia
maszynoweo i AI.
Zaawansowana technologia wspomagania wzrostu roślin w ściśle
kontrolowanym środowisku (szklarnie, farmy indoor). Głównymi
produktami przedsiębiorstwa są zaawansowane lampy LED oraz
systemy sterowania.
Oferuje miody zebrane z pasiek stojących w Warszawie: od
przedmieść po ścisłe centrum, np. na dachu biurowca Central Tower.
Spółka spin-off UW, która oferuje m.in. pasywne systemy
oczyszczania ścieków typu Constructed Wetland (Sili), naśladujące
naturalne procesy oczyszczania zachodzące w siedliskach
bagiennych.
Autonomiczny robot do sadownictwa precyzyjnego. Ich produkt jest
zdolny do m.in. identyfikacji chorób roślin i punktowej aplikacji
środków ochrony, bez potrzeby angażowania sadownika.
Aplikacja pozwalająca bardziej efektywnie zarządzać gospodarstwem
na podstawie analiz danych z obserwacji satelitarnych.
Ideą jest zwrócenie uwagi na problem, jakim jest uprzedmiotowienie
roślin, schronisko ma uchronić niechciane rośliny przed wyrzucaniem
na śmietnik.
SeedsBot pozwala na uzyskanie precyzyjnej informacji odnośnie
zapełnienia zbiorników-silosów paszowych na fermach w czasie
rzeczywistym.

SGPR.TECH

https://sgpr.tech/

SYMBIONA

https://www.symbiona.com/pl/

Urbanika Farms

https://www.urbanikafarms.com/

UVera

https://uvera.eu/

Vertigo Farms

http://vertigofarms.eu/

Whiff Zone

https://whiff.zone/

Wirtualne
Drzewa

https://wirtualnedrzewa.pl

XY-DemoSAR

https://xy-sensing.com/

Radar przypowierzchniowy nowej generacji, który umożliwi
bezinwazyjne monitorowanie podziemnych składowisk odpadów
niebezpiecznych oraz ocenę ich wpływu na środowisko.
Nowoczesne technologie beztlenowe i membranowe do
oczyszczania ścieków.
Uprawa hydroponiczna mikroziół: słonecznika, rzodkiewki, kapusty
czerwonej, rukoli, groszku i gorczycy. Uprawy oprócz składników
odżywczych zawartych w nasionku mają w sobie także metabolity
wtórne tworzące się w procesie fotosyntezy.
Firma rozwija pigment do ochrony przed promieniami słonecznymi
zamiast filtrów UV metodą zero waste, nie wpływającą na środowisko
i na zdrowie ludzi.
Jedna z pierwszych polskich farm wertykalnych, powstała w
Puławach, na potrzeby produkcji ekstraktów roślinnych wysokiej i
powtarzalnej jakości.
System umożliwiający wiarygodny pomiar zanieczyszczeń powietrza i
automatyzowany system wyznaczania optymalnego nasadzenia
zieleni, która poprawia jakość powietrza.
Projekt umożliwiający sadzenie drzew podczas robienia zakupów
online - użytkownik otrzymuje informację, gdzie i kiedy posadzone
zostanie jego drzewo oraz kto jest sponsorem tej inicjatywy.
Miniaturowy radar służący do monitoringu infrastruktury naziemnej z
powietrza. Pomaga zapobiegać powodziom i ograniczyć
rozprzestrzenianie się pożarów. Przy jego użyciu można między
innymi monitorować rozlewiska wodne i linie energetyczne oraz
wykrywać i śledzić podejrzane drony.

Odpowiedzialna moda
Alexandra K

https://www.alexandrak.co/

ANACOMITO

https://anacomito.com/

Ananas

https://www.ananaswarsaw.pl

Anka Safian

https://ankasafian.com/

Argument

https://argumentshop.pl/

au Revwear

https://www.aurev.shop/

Babki Szyją

https://babkiszyja.pl/

Balagan

https://balaganstudio.com/pl/

Bellana

https://bellana.pl/

Wegańskie torby szyte z tkaniny freedom leather, wykonanej jest w
100% z silikonu, który nie zawiera tworzyw sztucznych oraz ropy
naftowej.
Wielofunkcyjne nerki, szyte ze skór stokowych, odrzucanych w procesie
produkcyjnym przez duże firmy oraz recyklingowe, odzyskiwane ze
starych płaszczy, kurtek itp.
Sklep z wegańską odzieżą, w ofercie posiada bardzo dużą ilość
produktów z pinatexu, czyli materiału skóropodobnego tworzonego z
liści ananasów.
Akcesoria do włosów w duchu zero waste ręcznie robione z
najlepszych tkanin z odzysku.
Skórzane torebki, do których wykorzystywany jest materiał traktowany
jako odpad poprodukcyjny.
miejsce umożliwiające influencerom szybką i wygodną wyprzedaż
swojej garderoby, nadające przy tym ubraniom drugie życie
Celem przedsięwzięcia jest wsparcie "babek" – kobiet w trudnej sytuacji
materialnej, seniorek, osób z niepełnosprawnościami, uchodźczyń
poprzez umożliwienie im dodatkowej pracy zarobkowej, a przy tym
zagwarantowanie przyjaznej atmosfery pracy oraz wspierającego się
zespołu.
Rzemieślnicze, klasyczne obuwie wytwarzane z wysokiej jakości skór.
Buty i akcesoria produkują w okolicach Warszawy. Kontynuacja tradycji
rzemiosła, wykonania z uwagą i dbałością o detale jest ich priorytetem.
Wszystkie rzeczy wytwarzają lokalnie w Europie.
Marka wykorzystuje przędze wykonane w 50% z upcyklingu w
technologii ECOTEC, która umożliwia drugie życie włóknom i tworzy
nowe przędze z tekstylnych odpadów przed i po konsumenckich.

Biblioteka Ubrań

http://www.bibliotekaubran.pl/

Bohema Clothing

https://bohemaclothing.com/

Bryzka

www.bryzka.pl

Cacofonia Milano

https://cacofoniamilano.com/pl/

Celebrity 2 Use

https://celebrity2use.com

Ciemięga Trash
Couture

https://www.instagram.com/ciemiega_trash_couture/

Clark

https://clarkk.pl/

Closh

https://closh.store/o-nas/

CLSH

pl.clsh-store.com

Biblioteka Ubrań to niekończąca się, wirtualna szafa. Działa jak
zwyczajna biblioteka, ale zamiast książek w ciągłej cyrkulacji są różne
części garderoby.
Marka produkująca wegańskie obuwie, m.in. z pinatexu (powstałego ze
skóry ananasa). Ich projekty to współczesny, ale ponadczasowy
design, innowacyjne materiały przyjazne planecie i zwierzętom oraz
kunsztowne ręczne wykonanie.
Nerki handmade stworzone z zachowaniem idei upcyclingu, gdzie
celem jest dawanie drugiego życia saszetkom i ubraniom.
Ubrania szyte są dopiero po zamówieniu przez klienta, z dbałością o
najdrobniejszy szczegół. Począwszy od projektowania wzorów –
których część przygotowywana jest zupełnie ręcznie – poprzez proces
nadrukowywania wzorów na polskie tkaniny, a kończąc na szyciu w
polskiej szwalni.
Internetowy butik, w którym można kupić rzeczy osób znanych
publicznie, a 60% ceny zakupu wpływa bezpośrednio na rachunek
wskazanej fundacji lub stowarzyszenia.
Projektantka szyjąca ubrania z odpadów i śmieci. Ubrania są tworzone
w Łodzi, przesyłki pakowane są w rzeczy pochodzące z odpadów.
Bielizna menstruacyjna, proponująca alternatywę do wkładek i
tamponów. Bez chemii, z czystym składem.
Główną motywacją stworzenia tego projektu było przekazanie
ekologicznych wartości i podarowanie ciału przyjemnych i
komfortowych ubrań, które będą służyły na długo. Według marki
ekologiczna, mądra moda to alternatywa dla świadomych
konsumentów.
Współpracują z dostawcami certyfikowanymi, również tylko takich
materiałów używają. Szyją tylko w Europie. Biuro projektowe korzysta w
100% z odnawialnych źródeł energii.

Code Zero

https://www.codezero.pl/

Torby szyte z wytrzymałych tkanin żaglowych, a także z nieużywanych
już żagli. Ich wyroby to wyjątkowa funkcjonalność, niezawodne
materiały i solidne polskie wykonanie.

CRUSH

https://www.facebook.com/CRUSHpl/

Sklep stacjonarny z wysokiej jakości odzieżą z drugiej ręki.

Decloths

https://decloths.com/

Dioxide Denim

https://dioxidedenim.com/

Dwa Borsuki

https://dwaborsuki.pl/

Dzień dobry sklep

https://dziendobrysklep.com/

Elementy

https://elementywear.com

Fairma

https://fairma.pl/pl/

Foliklo

http://www.foliklo.com/

Gau

https://gaubrand.pl/

Marka wykorzystuje tkaniny wykonane z ekologicznych materiałów,
które szyją dobrze opłacane krawcowe. Ubrania szyte są na
zamówienie klienta w zrównoważony sposób.
Ubrania powstające z myślą o gospodarce cyrkularnej, z
wykorzystaniem tkanin wtórnych. Ich podejście gwarantuje
natychmiastowe obniżenie emisji dwutlenku węgla oraz niemalże
całkowicie eliminuje potrzebę użycia wody w procesie produkcji tkanin
Ręcze wykonywanie unikalnych akcesoriów odzieżowych zero waste.
Produkty powstają ze ścinków tkanin, które zyskują drugie życie.
Marka w duchu slow fashion zatrudniająca lokalnie pracowników. 100%
made in Poland i fair trade.
Klasyczna odzież szyta w Polsce. Marka udostępnia klientom pełną
informację o tym co składa się na cenę. Minimum 1% ceny każdej
rzeczy przekazywany jest na wsparcie inicjatyw społecznych.
Sklep z wegańską odzieżą (materiały skóropodobne), wyprodukowaną
lokalnie. W 2017 roku ich produkty otrzymały wegański certyfikat PETA
Approved Vegan poświadczający brak komponentów pochodzenia
zwierzęcego. 10% marży ze sprzedaży produktów przekazują na cele
dobroczynne.
Unikatowe torby ze starych plandek samochodowych, etui z
nieaktualnych banerów reklamowych, nerki z bilbordów, portfele,
odblaskowe opaski i pokrowce z recyklingowych materiałów.
Sklep z odzieżą szytą tylko z organicznej, certyfikowanej bawełny,
dzianej w polskiej dziewiarni. Minimalizują straty materiałowe poprzez
zupełną rezygnację z prowadzenia obszernych stanów magazynowych,
minimalizują ślad węglowy dzięki lokalnej produkcji.

gego

https://gego.world/

granatOVO

https://granatovo.com/

HO::LO

https://ho-lo.pl/

Hopla Store

http://hoplastore.pl/

IGUA

https://iguahandmade.pl/

IMPRM Studio

https://www.imprm-studio.com/

Jackob Buczyński

https://jackobbuczynski.com/

Joanka-Z

https://joanka-z.pl/

Kazimierz
Odnowiciel

https://odnowiciel.com/

Kokoworld

https://www.kokoworld.pl/

Krawate kimono

https://krawatekimono.pl/

Kukukid

https://www.kukukid.com/

Marka odzieżowa posiadająca własną szwalnię, która w produkcji
wykorzystuje łódzkie certyfikowane materiały. W ofercie przeważają
unikatowe, ręcznie malowane t-shirty.
Marka tworząca ubrania dla kobiet w ciąży i karmiących piersią, z
dbałością o najwyższą jakość. Ich produkty od początku do końca
powstają w Polsce.
Szyją dla firm i instytucji specjalnie przygotowane kolekcje toreb,
plecaków i akcesoriów. Nieprzerwanie od 2004 roku produkują torby,
plecaki i akcesoria z przetworzonych powtórnie banerów reklamowych,
pochodzących z nieaktualnych promocji firm i instytucji.
Sklep internetowy z klasycznymi, dobrej jakości ubraniami z drugiej
ręki. Większość produktów to pojedyncze egzemplarze.
Akcesoria powstające z połączenia starych i nowych materiałów. Ze
skrawków powstają torby i nerki.
Polska marka tworząca ubrania jedynie z certyfikowanych tkanin.
Upcycle, slow fashion i produkcja lokalna to ich podstawa.
Marka powstała z potrzeby zamanifestowania sprzeciwu wobec
wszechobecnej nadprodukcji dóbr. Wszystkie produkty powstają przy
użyciu ciuchów, tkanin i materiałów z odzysku pochodzących z secondhandów z całej Europy.
Plecaki, portfele i nerki szyte z niechcianych tkanin np. zasłony,
parasole. Nie ukrywają kosztów i procesu produkcji.
Renowacja i personalizacja obuwia sportowego.
Sklep z rękodziełem z całego świata, którego sprzedaż umożliwia
podnoszenie jakości życia wytwórców.
Upcyclingowe, handmade’owe opaski na oczy i akcesoria uszyte ze
100% jedwabnych krawatów.
Marka ubranek dziecięcych tworzonych w 100% w Polsce.

LenKind

https://lenkind.pl/

Loop Generation

https://www.loop-generation.com/

Love The Dress

https://lovethedress.pl/

Mapaya

http://www.mapaya.pl/

Maruna

http://maruna.pl/

Miummash

https://miummash.com/strona/about-us

Namaqua

http://www.namaqua.pl/

Nanaf Organic

https://nanaforganic.pl/

Natula

https://natula.pl/

Nepalove

https://nepalove.com/

Ekologiczna marka tworząca ubranka dla dzieci z lnu produkowanego
w Polsce, z certyfikatem OEKO-TEX.
Platforma założona przez dwójkę Polaków na rynku brytyjskim.
Platforma sprzedażowa dla wyselekcjonowanej odzieży z drugiego
obiegu. W startup zainwestowała grupa New Look.
Wypożyczalnia sukienek od znanych projektantów za ułamek ceny
katalogowej oraz możliwość wystawienia własnej sukni.
Sklep z rękodziełem z całego świata. Tworzenie unikatowych,
rzemieślniczych, ręcznie barwionych ubrań, które układają się w krótkie
kolekcje to ich odpowiedź na otaczające mnie szybkie tempo życia MAPAYA jest slow.
Torebki i ubrania szyte z materiałów z odzysku. Poza działalnością
projektową prowadzą również działalność warsztatowo edukacyjną z
zakresu upcyklingu.
Sklep z ręcznie robionymi skórzanymi butami, sprzedawanymi w
mobilnym samochodzie NOMADZIE.
Sklep internetowy z ubraniami i kosmetykami z certyfikatem Fair Trade.
Ekologiczne, tworzone z certyfikowanych materiałów ubranka
dziecięce, bielizna, akcesoria tekstylne oraz kosmetyki powstają w
sprawiedliwych warunkach, a zyski z ich sprzedaży pozwalają lepiej
chronić prawa drobnych producentów i pracowników najemnych.
Ekologiczna odzież dziecięca z bawełny organicznej. W ofercie również
produkty odzieżowe dla kobiet w ciązy, a także akcesoria np. poduszki,
ręczniki.
Marka, której motywem przewodnim są naturalne materiały. Ta mała
wrocławska pracownia powstała z myślą o świadomych kobietach, dla
których znaczenie ma pochodzenie tkanin, proces powstawania ubrań.
Produkty sprowadzane bezpośrednio od lokalnych producentów z
Nepalu, promują godne warunki pracy, 5% od każdego sprzedanego
produktu przeznaczają na wsparcie lokalnej szkoły.

No Sugar

https://nosugarwear.com/

Not A Slogan

https://not-a-slogan.com/pl/

Oak Bags

http://www.oak-bags.com/

Obcy w mojej
szafie
OHO wedding

Dzianina z bawełny organicznej kupowana jest od polskich
producentów, wzory drukowane w drukarni posiadającej odpowiednie
certyfikaty na barwniki, których używa. Odzież szyta jest w małych,
lokalnych szwalniach, gdzie monitorowane są standardy pracy.
Slogan ethical and vegan clothing – to jedna z pionierskich polskich
marek w świecie ekologicznej i wegańskiej mody. Założona z potrzeby
serca, aby tworzyć etyczne ubrania z poszanowaniem naszej planety i
wolne od cierpienia zwierząt.
Torebki i plecaki z tkaniny korkowej w pełni biodegradowalnej,
produkowane w niewielkej pracowni kaletniczej.

https://www.facebook.com/obcywmojejszafie/

Second hand z ubraniami vintage wysokiej jakości.

https://ohowedding.pl/

Suknie ślubne powstające z wykorzystaniem koronek z recyclingu.
Marka tworząca kapsułowe, uniwersalne kolekcje z materiałów
biodegradowalnych/nadających się do recyklingu. Co najmniej 1%
zysku z każdego zakupu przeznaczany jest na inicjatywy wspierające
środowisko.
Etyczna marka produkująca bieliznę z bawełny organicznej. Tworzą
markę zrównoważoną, odpowiedzialną i zaangażowaną. Chcą być
przykładem na to, że da się z sukcesem prowadzić biznes z
poszanowaniem ludzi i środowiska.
Internetowy sklep z odzieżą damską. Ubrania są szyte w Polsce i mają
outdoorowy, górski charakter.
Studio Piel tworzy torebki z materiałów, które stanowią odpad
galanteryjny.
Marka materiały kupuje w Tanzanii od lokalnych sprzedawców ,
produkty szyją lokalne szwaczki z Tanzanii. Firma zorganizowana przez
Polaków.
Ilustrowane ubranka dla niemowląt wykonane z bawełny organicznej z
certyfikatem Fairtrade.

Osnowa

https://osnowa.co/

Pantalones

https://pantalonesstore.com/

Peakapre

https://peakapre.pl/

PIEL

https://studiopiel.com/pl/

Pole Pole

https://polepole.africa/

Pontiki

https://www.facebook.com/pontikibaby/

Poppi

https://www.poppi.pl/

Pro-be

https://pro-be.com/

Pucybuci

http://pucybuty.pl/

Risk made in
Warsw

https://www.riskmadeinwarsaw.com/

Rymki Anna
Rymarz

https://rymki.com

Saint Warsaw

http://saintwarsaw.pl/

Seashopper

https://seashopper.eu/

Shof Shop

http://www.shof.pl/

Skrojone

https://skrojone.pl/

SneakersSpa

https://sneakersspa.pl/

Surplus Project

https://surplus-project.com/

Ubrania, bielizna oraz pidżamy w 100% z lnu. Lniana bielizna jest
przewiewna, naturalna i hipoalergiczna, pozwala więc uniknąć infekcji
miejsc intymnych i podrażnień skóry.
Okrycia wierzchnie na polską aurę. Projekty są minimalistyczne i
uniwersalne, tak aby mogły służyć przez wiele sezonów.
Firma zajmuje się renowacją i odnową butów.
Marka szyje produkty z europejskich materiałów - część z nich posiada
certyfikaty Oekotex, Ecolabel, FSC, EU Ecocert, GOTS, GRS, czy
DETOX. Wszystko szyją w Polsce.
Ich celem jest stworzenie odpowiedzialnego i świadomego biznesu
zapewniającego produkty wysokiej jakości. To ekstremalnie wygodna i
piękna odzież medyczna bardzo wysokiej jakości. Szyją i projektują w
Polsce z materiałów i dodatków sprowadzanych z UE i Polski. Nie
używają plastiku, pakują w papierowe, certyfikowane opakowania, z
resztek tkanin szyją gumki do włosów.
Marka z autorskimi projektami przede wszystkim marynarek, które
powstają z rzeczy z drugiego obiegu, a także miejsce z selekcją ubrań i
dodatków.
Marka do produkcji poszukuje żagli, które przeżyły na morzach wiele
przygód. Czyści je i nadaje im drugie życie w formie toreb.
Akcesoria ze skóry pochodzącej z odpadów produkcyjnych firm
zajmujących się szyciem tapicerek.
Bielizna i akcesoria tworzone przez transparentną firmę w duchu less
waste z bawełny organicznej z certyfikatem GOTS.
Renowacja, czyszczenie i naprawa obuwia.
Sprzedaż odzieży, głównie T-shirtów z drugiej ręki i z nadrukowanymi
hasłami. Projekt wyrasta z nadprodukcji i nawiązuje do mody lat 80. i
90., kiedy nadruk na t-shircie stanowił osobistą deklarację i gest
polityczny.

SUSTAINABLE
FASHION
INSTITUTE

https://www.sustainable-fashion-institute.com/

Trashki

https://trashki.pl/

Trykot

https://www.trykot.com/

Turbotorby

http://tiny.cc/2i9y4y

Tyszert

https://tyszert.com/

UADO

https://uado.pl

Ubrania do
oddania

https://www.ubraniadooddania.pl/

URCHYNN

https://www.facebook.com/URCHYNN/

Ushirika

https://www.ushirika.pl/pl/index

Vvidoki

https://vvidoki.pl/

WearSo.Organic

http://wearso.com/

Platforma dla rynku fashion. Składa się z trzech modułów: 1.
Transparentne zarządzanie łańcuchem dostaw, mierzenie śladu
węglowego, 2. Suppliers -miejsce dla projektantów, w jaki sposób
znajdować certyfikowanych dostawców z wiarygodnymi certyfikatami, 3.
Program szkoleniowy - wyspecjalizowane kursy ze zrównoważonego
rozwoju w modzie.
Torby, torebki, sakwy i saszetki, futerały i plecaki z krakowskich
banerów i plakatów winylowych.
Rodzinna manufaktura tworząca zgodnie z ideą slow fashion i
recyklingu; torby, plecaki, gadżety, akcesoria szyte są ze starych
worków, plandek i innych tkanin pamiętających lata 40-te i 50-te.
Produkcja toreb wykonywanych z recyklingowanych banerów
reklamowych oraz pasów ze złomowanych samochodów.
Uniwersalna odzież tworzona z naturalnych dzianin, podukowana od
początku do końca w Polsce.
Sklep odzieżowy stawiający na świadomą konsumpcję, stosując tylko
przyjazne środowisku tekstylia wegańskie. Nie nadużywający zasobów
planety, eliminując plastik z procesu dostaw.
Transparentnie zbierają odzież używaną przez portal fundrisingowy.
Sortują i odświeżają zebrane ubrania - dając im drugie życie.Budują
wartość 2 obiegu - odczarowując mity dotyczące odzieży
używanej.Udowadniają, że drugi obieg może być bardziej
odpowiedzialny, ale przede wszystkim cyrkularny.
Produkcja skórzanych torebek. Produkty wykonane są z wtórnej,
upcyclingowej skóry naturalnej.
Produkcja i sprzedaż ubrań przez osoby marginalizowane społecznie,
członkowie spółdzielni aktywnie wpływają na wytwarzany asortyment.
Uniwersalna, basicowa odzież tworzona w zrównoważony sposób, w
limitowanych ilościach.
Produkcja ubrań z organicznej bawełny, pozyskiwanej z upraw
ekologicznych, bez stosowania chemii i nawozów sztucznych.

Your Flow

https://www.yourflow.pl/

Zodzysq

https://www.zodzysq.pl

Stroje do jogi szyte w Polsce z dzianin z recyklingu, zwracająć uwagę
na ograniczenie zużycia surowców np. firma zrezygnowała z
wykorzystywania metek.
Plecaki, torby i nerki, które szyte są ze skrawków niepotrzebnych już
ubrań.

Ograniczanie zużycia surowców i materiałów
aleWorek

https://aleworek.pl/

Bazar Miejski

https://bazarmiejski.com/

BeeCo

https://www.dev.markme.pl/beeco/

Beepack

https://beepack.pl/

Bez Folii

https://pl-pl.facebook.com/bezfolii/

Bin-e

http://bine.world/

Bio2materials

http://bio2materials.com

Bioliwer
Technologies

https://bioliwer.com/

Lniane worki wielokrotnego użytku na chleb i inne produkty żywnościowe.
Możliwość pozbycia się nadmiaru zbędnych rzeczy, jednocześnie
umożliwiając ich nabycie tym, którym jeszcze mogłyby się przydać.
Inicjatywa BeeCo. to między innymi redukcja nadmiernych odpadów oraz
kłopotliwych materiałów wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa dzięki
implementacji zmian w procesach, które doprowadzą do wymiernych
efektów w zakresie less waste.
Owijki z woskiem pszczelim wielokrotnego użytku stanowiące zamiennik
folii spożywczej.
Bawełniane woreczki na żywność wielokrotnego użytku.
Inteligentny kosz na śmieci, który oddziela plastik od szkła, papier od bioodpadów i na koniec zgniata śmieci, żeby zajmowały mniej miejsca.
Bio2materials zajmują się przerabianiem wytłoczyn z jabłek na
skóropodobny materiał. Ich aktualnym produktem jest alternatywa dla skóry
zwierzęcej i syntetycznej. Skóra Bio2Materials jest w 100%
biodegradowalna i pozbawiona szkodliwych dla zdrowia substancji.
Działanie w obszarze badań i rozwoju ekologicznych produktów
jednorazowego użytku, w odpowiedzi na potrzebę wynalezienia nowej
generacji tego rodzaju towaru.

Byotta

http://byotta.com/

Cantino

https://cantino.pl

CircularScrap

https://circularscrap.com/

coat-it sp. z o.o.

https://coat-it.pl/pl/

Dekoeko

http://dekoeko.com/

Sklep tworzony w duchu zero waste, w którym wszystkie produkty są
dostępne na wagę i można je kupić w papierowych torbach, słoikach lub do
własnych opakowań.
Biodegradowalne naczynia i sztućce wykonane z otrąb.
Sklep z wielorazowymi pieluchami dla dzieci.
Opakowanie wielokrotnego użytku. Do 40 cykli transportowych.
Opakowanie jest możliwe do zwrotu za pomocą kodu QR.
Moduł baterii litowo jonowej 12V (magazyn energii) umożliwiający budowę
banków energii do 48V. System wyposażony jest w autorską elektronikę i
oprogramowanie sterujące. Projekt w inkubatorze Samsunga.
Przyjazne dla środowiska, w pełni biodegradowalne, jednorazowe
opakowania ekologiczne oraz naczynia wielorazowe.
Platforma, która nadaje życie niewykorzystanym materiałom tekstylnym,
czyli miejsce, gdzie możecie kupić zestawy tkanin i skrawków uzyskanych
od zaufanych partnerów.
Produkty coat-it znacząco poprawiają właściwości antykorozyjne,
zwiększają twardość, odporność na zużycie i ścieranie oraz nadają
powierzchniom nowe funkcjonalności.
Platforma dla produktów tworzonych z upcyklingowanych materiałów.

DROGERIE DOT.

https://www.instagram.com/drogerie_dot/

Drogeria z kosmetykami i środkami czystości do wielorazowych butli.

EcoBean

https://ecobean.pl/

Ekorozmaitości

https://ekorozmaitosci.pl/

Ekoty

https://ekoty.eu/

BIOre

https://biore.com.pl

Biotrem
Bobolider

http://biotrem.pl/
https://bobolider.pl/

Boxout

Unikalna technologia przetwarzania fusów po kawie w brykiet, stanowiący
zieloną alternatywę dla tradycyjnych materiałów opałowych.
Produkty do pielęgnacji i codziennego użytku w duchu zero waste, które
wykonane są z naturalnych materiałów.
Produkty drogeryjne bez jednorazowych plastikowych opakowań – towary
przyjeżdżają w opakowaniach zbiorczych, które wykorzystują ponownie, a
zakupiony przez konsumentów produkt - o ile w ogóle tego wymaga pakują w papier lub szklane opakowania wielorazowego użytku w
większości pochodzące z recyklingu.

EMS

http://www.ems.gda.pl/

FibriTech

https://fibri.tech/

Foodsi

http://www.foodsi.pl/

Friendly
Innovation

www.friendlyinnovation.com

Greenbin

https://www.greenbin.app/

GREENFILL3D

https://greenfill3d.com

GreenWay

https://greenwaypolska.pl/

GTXService
Handerek
Technologies
HandyShower
Hepta

https://gtxservice.pl/
handerek-technologies.com
http://handyshower.pl/
https://heptaairborne.com/

System zarządzania energią, kompleksowe audyty energetyczne,
elektrownie wiatrowe, elektrownie słoneczne, grupa zakupowa,
biogazownie.
Tworzą unikalne, biodegradowalne materiały z włókien roślinnych i
dodatków pochodzenia naturalnego, które w przyszłości zastąpią plastik i
inne szkodliwe dla środowiska materiały.
Aplikacja umożliwia zakupienie tańszego posiłku z restauracji, który nie
został wykupiony wcześniej, a pozostawiony do kolejnego dnia uległby
zepsuciu.
Systemy inteligentnego budynku w budownictwie indywidualnym i
komercyjnym. Monitorowanie sprawności i podnoszenie efektywności
instalacji fotowoltaicznych.
Aplikacja umożliwiająca konsumentom pozbywanie się opakowań dając
gwarancję, że zostaną one poddane recyklingowi. W zamian za
zeskanowanie specjalnego kodu QR na opakowaniu konsument może
liczyć na rabaty, a opakowanie trafia do punktu zbiórki oraz do systemu,
który ułatwia śledzenie jego dalszych losów.
Innowacyjne rozwiązania w zakresie wytwarzania przyrostowego, oparte na
naturalnych materiałach. Ich celem jest wdrożenie idei Zero-Waste do druku
3D i stworzenie nowych ekologicznych standardów w tworzeniu
przedmiotów codziennego użytku.
Budowa i zarządzanie infrastrukturą do ładowania pojazdów elektrycznych.
Naprawa elektronarzędzi, części zamienne, regeneracja akumulatorów.
Firma funkcjonuje juz kilka lat, jednak jej model działania bazuje na ciągłej
innowacji.
Przetwarzanie tworzyw sztucznych m.in. na olej napędowy. Rozwiązanie
pomaga zagospodarowywać nieumyte, zmieszane odpady.
Przenośny dystrybutor wody, który pozwala oszczędzić jej zużycie.
Program wraz z systemem monitoringu wykrywający defekty w sieciach
energetycznych i mapujący ich rozłożenie.

Automatyzacja zużycia energii elektrycznej w obrębie organizacji oraz
potencjalne zarządzanie mikrosieciami.
Wypełnienie luki w łańcuchu wartości stosowania wodoru poprzez rozwój
technologii, wdrażanie i wytwarzanie wielkich zbiorników ciśnieniowych i
kriogenicznych do przechowywania wodoru.
Autorskie rozwiązanie zagospodarowujące wody poprocesowe w pełnej
zgodzie ze środowiskiem naturalnym, pozwalające na produkcję zielonego
wodoru

HiloSolutions

http://www.hilo.solutions/

Hydrogen first

www.hydrogen-first.com

Hydrum

https://www.hydrum.eu/

I.S.Jacaszek ECO
- woskowijki

https://www.facebook.com/I.S.Jacaszek/

Woskowijki - robione ręcznie, z niezwykłą starannością i miłością dla Ziemi.

Idealbin

https://5f9fed606b5d0.site123.me/

Producent inteligentnych koszy do selektywnej zbiórki odpadów.

Igle Figle

https://rodzinaeko.pl/puppi-by-igle-figle

Wielorazowe i ekologiczne pieluchy dla dzieci.

jitiv

https://jitiv.com/

Jopek Recykling

http://jopek-recykling.pl/

KuMin.Sys

https://venturishoreca.com/

Lerta

https://lerta.energy/

lesss

http://lesss.eu/

Loffme

https://loffme.com/

Lumelabel

http://lumelabel.wixsite.com/website

System pomagający firmom redukować koszty energii dzięki ciągłemu
monitorowaniu jej zużycia i automatyzacji pracy urządzeń.
Odzysk surowców z materiałów segregowanych i segregowanie surowca
mieszanego. Zatrudnienie znajdują tu osoby w trudnej sytuacji życiowej.
System, który ma wspierać monitoring i planowanie działań kuchni w celu
ograniczania skali odpadów spożywczych.
Wirtualna elektrownia. Integracja wytwórców, odbiorców i prosumentów w
jeden, inteligentny system Wirtualnej Elektrowni.
System inteligentnego sterowania oświetleniem zewnętrznym w zależności
od obecności osób w pobliżu latarni lub innych systemów oświetlenia
zewnętrznego.
Innowacyjne wielorazowe produkty higieniczne - podpaski, wkładki
higieniczne, ręczniki do demakijażu - antybakteryjne i hipoalergiczne.
Rozwiązanie, które pozwala na znakowanie kompostowalnych opakowań
za pomocą luminescencyjnych marketów, gwarantujące identyfikację
materiału.

Maas Loop

https://www.maasloop.com/

MakeGrowLab

https://www.makegrowlab.com/

Mama Pożycza

https://www.mamapozycza.pl/

Masz.to

https://maszto.app/

Maszyny na
Godziny

https://www.maszynynagodziny.pl/

Matka i córy

https://www.matkaicory.pl/

Moja Butelka

https://www.mojabutelka.pl/

Na Gramy

https://nagramy.pl/

NanoSci

https://www.nanosci.solutions/

Nanoseen

https://nanoseen.com/en/

NapiFeryn
BioTech

http://www.napiferyn.pl

Nextplease

https://nextplease.app/

Urządzenie do przetwarzania szkła w piasek, dzięki któremu można o
ponad 80 proc. zredukować ilość śmieci, wytwarzanych przez gastronomię.
Sam materiał moze zostać ponownie użyty.
Kompostowalny materiał, który otrzymywany jest z odpadów bio, które
następnie przetwarzane są przez mikroorganizmy. Materiał ten może być
alternatywą dla tworzyw sztucznych w opakowaniach i tekstyliach.
Platforma umożliwiająca pożyczanie, wymianę i sprzedaż używanych
rzeczy dla dzieci w wieku 0-6 lat.
Aplikacja łącząca oddających i poszukujących różnych przedmiotów.
Przedmioty można przekazywać również organizacjom pozarządowym.
Wynajem maszyn do szycia na godziny. Firma pozwala wcześniej
przetestować produkt.
Produkty zmniejszające ilość plastiku typu: woreczki, maseczki, worki na
śmieci, myjki, nerki, płatki kosmetyczne.
Sklep z ekologicznymi butelkami, kubkami i akcesoriami wielorazowego
użytku np. słomki metalowe, słomki szklane, lunch boxy.
Sklepy z pełną ofertą zero waste – w ofercie jest żywność na wagę,
kosmetyki naturalne, środki czystości na wagę oraz akcesoria.
Technologia fotokatalitycznego oczyszczania powietrza, która pomaga
wyeliminować smog, bakterie i wirusy, w tym SARS-CoV-2. To rozwiązanie
pozwala firmom o ok. 30 proc. obniżyć absencje z powodu chorób
pracowników.
Zapewniają wszystkim ludziom nieograniczony dostęp do czystej i
nadającej się do picia wody poprzez rozwiązanie technologiczne do
oczyszczania i odsalania wody.
Polska spółka biotechnologiczna, która opracowała technologię
umożliwiającą pozyskanie wartościowego i funkcjonalnego białka z
pozostałości po tłoczeniu oleju z rzepaku.
Aplikacja mobilna umożliwiająca sprzedaż i wymianę książek.

System IT, który ma za zadanie skutecznie zarządzać infrastrukturą
odbiorczą po stronie odbiorców końcowych ciepła systemowego.
Sklep internetowy z częściami RTV i AGD, który zapewnia dostęp do
filmików instruktażowych i porad fachowców.
Biodegradowalna urna "Kami". Masa, z której wykonana jest urna nie
obciąża ekosystemu, ponieważ składa się celulozy, drewna i tektury. Czas
jej biodegradacji wynosi 8-12 miesięcy.

NG Heat

http://ngheat.pl/

North

https://north.pl/

Nurn

https://nurn.co/pl/

Ogarniam Prąd

https://www.ogarniamprad.pl/

Platforma aukcyjna do optymalizacji zakupów energii i gazu.

Panda Wanda

https://pandawanda.pl/

Wegański sklep, w którym możemy kupić wielorazowe sztućce, produkty z
bambusa i ekokosmetyki.

Perfect Cup

https://perfectcup.me/pl/#main

Kubeczek menstruacyjny dla kobiet.

Plan Planeta

https://www.planplaneta.com/pl/

Plenti

https://plenti.app/

Po-Dzielnia

https://www.facebook.com/podzielnia/

Power Up

https://www.powerup-tech.com/

Pozycz.to

https://pozycz.to/

REI Vision

https://www.rei.vision/

Sklep internetowy promujący zrównoważony, zdrowy styl życia oraz pomoc
innym. Częśc zysku jest przekazywana na wybrany cel społeczny.
Dzięki Plenti można wykorzystać wartości i wydajność sprzętu, bez
potrzeby kupowania i wydawania pieniędzy na urządzenia, które prędzej,
czy później nadadzą się jedynie do utylizacji.
Sklep, w którym zostawia się niepotrzebne rzeczy i zabiera te, które nam
mogą się przydać. To również centrum eduykacyjno-kulturalne organizujące
warszaty i wystawy związane z tematyką upcyklingu.
Generatory PowerUP oparte na ogniwach paliwowych z membraną do
wymiany protonów (PEM), dzięki czemu wytwarzanie energii jest wydajne i
przyjazne dla środowiska.
Pozycz.to to platforma internetowa za pośrednictwem której firmy i osoby
prywatne mogą pożyczać sobie różnego rodzaju produkty nawzajem.
Zwiększenie wydajności instalacji fotowoltaicznych poprzez śledzenie
energii promieniowania słonecznego. Urządzenie ukierunkowuje odbiorniki
tak aby ich powierzchnia znajdowała się pod optymalnym kątem do słońca.

Rentao

https://rentao.pl/

Res Solution

https://ressolution.pl/

Sakwabag

https://sakwabag.com/

Sklep bez pudła

http://sklepbezpudla.pl/

Smart Cup (Flow
To Go)

https://www.linkedin.com/company/flowtogosmart-cup/

Smartta
STAY ON
Stojo

https://smartta.pl/
https://stay-on.pl/
https://stojo.pl/

StorkJet
Stream Power
Holding
Swapp!
Swappie
Syntoil

Platforma umożliwia maksymalne wykorzystanie potencjału sprzętu, z
którego przedsiębiorstwo nie korzysta regularnie poprzez wypożyczenie go
innej firmie.
Wsparice firm w efektywnym wykorzystaniu energii elektrycznej,
oszczędzaniu wody, gazu, energii cieplnej. Ponadto umożliwiają
automatyzację niektórych procesów, aby z maksymalizować korzyści z
wdrożenia naszych rozwiązań.
Sklep, w którym można kupić wielorazowe woreczki do ważenia warzyw i
owoców.
BEZ PUDŁA to pierwszy stacjonarny sklep we Wrocławiu wspierający ideę
Zero Waste. Sprzedajeą naturalne produkty, które, jeśli to tylko możliwe,
pochodzą od lokalnych dostawców i producentów.
Eko opakowanie dla producentów żywności, które rozkłada się w
środowisku kompostowym po upływie 12 tygodni.

Inteligentne solarne ławki oraz ładowarki uliczne.
Producent baterii przepływowych o żywotności powyżej 20 lat.
Wygodne w użytkowaniu, składane kubki wielokrotnego użytku.
Analizowanie danych o lotach linii lotniczych, aby zoptymalizować
https://storkjet.com/
zużycie paliwa i docelowo zmniejszyć emisji CO2.
Rodzinna firma technologiczna zajmująca się projektowaniem, produkcją i
https://www.facebook.com/streampowerholding/ sprzedażą innowacyjnych generatorów energii elektrycznej
wykorzystujących wodę.
Tworząc ekosystem sprzedaży produktów płynnych w obiegu zamkniętym
https://swapp.zone/
oparty na refillingu, pomagają chronić Ziemię i przyszłe pokolenia od
nadmiaru plastikowych odpadów.
Platforma kupna i sprzedaży odnowionych smartfonów iPhone. Uzywane
https://swappie.com/pl/
iPhony sprawdzone przez specjalistow i z gwarancją na 12 miesięcy.
Produkcja i sprzedaż instalacji do przetwarzania zużytych opon i odpadów
https://www.syntoil.pl/
gumowych na komercyjne produkty.

Take!Cup

https://www.takecup.pl/

Teraz Energia

https://terazenergia.pl/

The Basic Market

http://thebasicmarket.com/

Thermio

http://thermio.pl/

Too Good To Go

https://toogoodtogo.pl/pl

Traceless

https://www.traceless.eu/

Wastemaster

https://wastemaster.pl/

WasteLab

http://waste-lab.com/

Waven

www.wave-n.com

Wektoo

https://www.wektoo.com/pl

Wiecej Miejsca

https://www.wiecejmiejsca.pl/

Wielorazówka

https://www.wielorazowka.pl/

System kaucyjny w ramach którego oferowane są wielorazowe kubki do
gorących napojów sprzedawanych na wynos.
Firma tworzy autorskie rozwiązania dla energetyki rozproszonej. Pomaga
oszczędzać energię firmom oraz samorządom.
Sklep przyjazny środowisku z wyselekcjonowanymi przedmiotami, które
pozwalają ograniczyć zużycie plastiku i żyć w zgodzie z Ziemią, a
dodatkowo będą praktycznym i atrakcyjnym dodatkiem każdego dnia.
Inteligentne kotłownie hybrydowe bazujące na gridowych pompach ciepła,
opartych na ekologicznym czynniku roboczym.
Aplikacja walcząca z marnowaniem jedzenia- umożliwia użytkownikom
zakup w okazyjnych cenach posiłków, które inaczej wylądowałyby w koszu.
Materiały bezśladowe, które mogą przyjmować jedną z trzech form:
elastycznej folii, formowalnego tworzywa sztucznego i natryskowego
roztworu do powłok.
Giełda odpadów i aplikacja łącząca sprzedawców i nabywców odpadów z
całej Polski.
Przerabianie liści i pulpy buraczanej na kompostowalne biomateriały, które
mogą stać się alternatywą dla tworzyw sztucznych.
System oparty na półprzewodnikach, który może wytwarzać energię
elektryczną z szerokiego zakresu długości fal. Efektywność Waven nie jest
ograniczona przez warunki pogodowe, takie jak nasłonecznienie czy siła
wiatru.
Aplikacja do poprawnego zarządzania terminami przydatności do spożycia
produktów, która nie wymaga integracji z istniejącymi wewnętrznymi
systemami informatycznymi firmy.
Więcej Miejsca to coś więcej niż tradycyjne magazynowanie rzeczy i mebli.
Ich klienci przekonują się, że wystarczająca przestrzeń do życia czy pracy w
Warszawie nie musi być tylko dla wybranych, ale jest na wyciągnięcie ręki.
Sklep - woreczki bawełniane wielokrotnego użytku do ważenia warzyw i
owoców, bambusowe szczoteczki, metalowe słomki, naturalne mydła.

Willbert
Technologies
Wosh Wosh
Woskowijki by
Malu

https://willbert.tech/
http://woshwosh.pl/
https://woskowijki.pl

ZNIKA

https://znika.pl/

Zvrot

http://zvrot.eu/

Ultraszybkie ładowarki DC do pojazdów elektrycznych o wiodącej w branży
wydajności i stosunku mocy do objętości.
Czyszczenie, renowacja i personalizacja obuwia.
Naturalna alternatywa dla folii spożywczej, tworzone są z organicznej
bawełny i wosku pszczelego.
Wykorzystują materiały roślinne, takie jak skrobia kukurydziana, dzięki
czemu ich opakowania z bioplastiku są bardziej przyjazne środowisku i po
prostu... znikną po użyciu
Powstająca platforma mająca na celu efektywną utylizację i zmniejszenie
strat w przedsiębiorstwach. Ideą jest wykorzystywanie już
wyprodukowanych materiałów w 100% przez inne firmy, dzięki czemu
można zyskać m.in. dodatkowe miejsce w magazynie, redukcję kosztów na
utylizację, zysk ze sprzedaży nieużywanych materiałów, czy ich zakup po
korzystniejszej cenie.

Pozytywne aplikacje
Atmesys

https://atmesys.com/

Ballsquad

ballsquad.pl

Boomerun

https://boome.run/

cux.io

https://cux.io/

DevSkiller

https://devskiller.com/

Easyshare

https://easyshare.pl/

Producent pionierskiego i polskiego rozwiązania, w pełni autonomicznego, modułowego i
uniwersalnego urządzenie do akwizycji danych środowiskowych.
Aplikacja do zarządzania wynajmem obiektów sportowych.
Promowanie ruchu poprzez rabaty i promocje. Aplikacja nalicza rabaty i promocje za
wykonaną ilość kroków w ciągu dnia nagradzając w ten sposób najbardziej aktywne osoby.
Pierwsze na świecie narzędzie do UX Automation.
DevSkiller, pomaga automatycznie weryfikować umiejętności programistyczne osób
pracujących w strukturach organizacji lub kandydatów do pracy.
Easyshare jest platformą MaaS, świadczącą usługi współdzielenia w przestrzeni miejskiej.
Posiada system i aplikację mobilną do zarządzania usługami carsharingu, carpoolingu,
wynajmu biurek, sal konferencyjnych.

Envirly
Fitkiddo
Fleetnet
GRAPE
HandyFriendsBot
Hashiona

Helfio

Holoroad
IDENTT
Infermedica
iniJOB
LESS_
Logios
Mental Health
Helpline

Platforma do zarządzania śladem węglowym organizacji. Pomagają w strategii, mierzeniu i
analizje, wszystko dostosowując do standardów GHG Protocol.
Aplikacja z programami treningowymi, wspierająca aktywność i zdrowe odżywianie wśród
https://fitkiddo.app/pl/
dzieci.
System pozwala na stworzenie publicznego car-sharingu dla każdego. Rozwiązanie to
https://fleetnet.pl/
pomoże w mobilności kierowcom, którzy nie posiadają własnego samochodu oraz
połączenie obszarów, na których komunikacja nie istnieje bądź jest słabo rozwinięta.
Cyfrowa Spiżarnia, dzięki której wyrzucisz mniej jedzenia, a w twoim portfelu zostanie więcej
https://grape-inventory.com/
pieniędzy.
Telegram to oparta na chmurze aplikacja na telefony i komputery do wysyłania wiadomości z
https://t.me/HandyFriendsBot
naciskiem na bezpieczeństwo i szybkość.
Hashiona jest jedyną aplikacją, która pomoże Ci ponownie być aktywną, pomimo
https://hashiona.com/pl/
niedoczynnej tarczycy.
Aplikacja, która poprzez zaawansowaną technologię, innowacyjne rozwiązanie,
doświadczenie lekarzy i specjalistów jest w stanie pomóc osobom przeanalizować swoje
www.helfio.com
zdrowie pod kątem zaburzeń metabolicznych i ryzyk sercowo-naczyniowych, a następnie
właściwe spersonalizować program stylu życia, który nie tylko redukuje ryzyko, ale również
wyrabia zdrowe nawyki.
Aplikacja na telefon, która w połączeniu z goglami VR umożliwia osobom niewidomym
https://holoroad.eu
widzenie poprzez kontrast.
System wspierający proces weryfikacji tożsamości i zapewniający bezpieczeństwo
https://www.identt.pl/
informacji.
https://infermedica.com/
Aplikacja wykorzystująca sztuczną inteligencję do wstępnego diagnozowania pacjentów.
Narzędzie do kompleksowego badania doświadczenia pracowników z firmą oraz zbierana
https://inijob.com
pracowniczych inicjatyw.
https://less.app/
Aplikacja promująca odpowiedzialne zakupy i kupno odzieży z drugiej ręki.
Platforma ułatwiająca upraszczania języka w zgodzie ze standardem PP - głównie skupiając
https://logios.dev/
się na firmach i urzędach.
https://envirly.pl/

https://mhhelpline.com/

Aplikacja służąca do konsultacji psychologicznych i wsparcia w przestrzeni wirtualnej.

Mindy

https://www.mindyapp.com/

Molecule.one

https://www.molecule.one/

Mycheck

https://mycheck.pl/

One Meter

https://onemeter.com/pl/

Orbify

https://orbify.com/

Pacific

https://pacific.org/pl/

PaySperience

www.paysperience.com/

Plan Be Eco

https://planbe.eco/

Prodio

https://getprodio.com/pl/

RedDrop

https://reddrop.life/

Resonanz

resonanz.energy

RESQL

https://www.resql.pl/

Aplikacja, w której znajdziesz praktyczne ćwiczenia i wiedzę wspierającą Twoje zdrowie
psychiczne.
Platforma, która ma przyspieszyć znajdowanie leczniczych związków chemicznych przy
użyciu sztucznej inteligencji. Dane wykorzystywane przez specjalny algorytm pochodzą z
różnych źródeł zarówno publicznych, jak i udostępnianych przez klientów.
Aplikacja posiadająca dopasowaną do danego biznesu checklistę, dzięki której firma będzie
bardziej efektywna. Jej celem jest zwiększenie jakości usług w punktach usługowohandlowych.
Aplikacja służąca analizom zużycia prądu w domu i firmie.
Zapewniają innowatorom dostęp do technologii obserwacji Ziemi i interaktywnych rozwiązań,
które przekształcają dane geoprzestrzenne w praktyczne wnioski.
Karty płatnicze wykonane z plastiku wyłowionego z oceanu.
Płatności w duchu Zero Fees & Zero Waste. Aplikacja umożliwia dokonywanie płatności
bezgotówkowych za pomocą kodu QR.
Kompleksowe narzędzie wspierające proces osiągnięcia neutralności klimatycznej oraz
raportowania śladu węglowego w sposób niskokosztowy i nie wymagający specjalistycznej
wiedzy.
Internetowe narzędzie do delegowania oraz rozliczania pracy produkcji dla mikro i małych
firm.
Usprawnienie procesu oddawania krwi i motywowania do niego hubów ludzi - korporacji.
Korporacje biorą udział w przyjacielskiej rywalizacji polegającej na oddaniu jak największej
ilości krwi w ciągu roku.
Celem Resonanz jest stworzenie nowoczesnej platformy oprogramowania, która umożliwi i
zachęci producentów i konsumentów energii elektrycznej do przejścia w 100% na
odnawialne źródła energii.
Innowacyjny system wspierający szkoły w rozwiazywaniu problemów przemocy rówieśniczej,
stworzony wspólnie z członkami społeczności szkolnej, opierający się na aplikacji.

RoWhere

http://rowhere.pl/

Scanway

https://scanway.pl/

Seekstorm

https://seekstorm.com/

Shape Care

https://shape.care/

Sherlock waste

https://sherlockwaste.com/

Solytic

https://www.solytic.com/

Tadeus

https://tadeus.pl/

TerGo

http://tergo.io/

VersaBox

https://versabox.eu/pl/

Vika life

https://vika.life/

Vocaly

https://vocalypro.com/

Vooom

https://vooom.pl/

zaQkacz.pl

https://zaqkacz.pl/

Aplikacja w zależności od pakietu umożliwia lokalizowanie roweru, informowanie o możliwej
kradzieży w oparciu o geolokalizację, świadczy ubzepieczenia jak i serwis w razie nagłych
problemów z rowerem.
Scanway specjalizuje się w świadczeniu usług inżynierskich, w ramach których opracowuje
systemy wizyjne, skanowania 3D i laserowe, stanowiska obróbki oraz projektowanie CAD.
Technologia Search as a Service - bardzo efektywne API, narzędzie do przeszukiwania baz
danych i dokumentów w firmach.
System monitorujący postępy w treningach, korygujący błędy i analizujący zmiany. E-trener.
Aplikacja angażująca pracowników w zarządzanie firmą - dzięki Sherlokowi pracownicy
zamienią swoje codzienne problemy w świetne pomysły i skuteczne rozwiązania.
Solytic tworzy oprogramowanie, które umożliwia monitorowanie w czasie rzeczywistym
paneli fotowoltaicznych i sugeruje odpowiednie prace naprawcze.
Aplikacja angażująca przedsiębiorców, ich pracowników oraz klientów we wspólne działania
dobroczynne.
Aplikacja mobilna oraz platforma łącząca użytkowników indywidualnych, firmy i instytucje w
celu ochrony planety poprzez wspólne działania na rzecz redukcji emisji CO2.
VersaBox oferuje mobilne roboty i rozwiązania cyfrowe dla logistyki wewnętrznej.
Autonomiczne pojazdy mogą sprawnie transportować towary z jednego miejsca na inne,
omijając po drodze przeszkody, co umożliwia automatyzację transportu w magazynach i
zakładach przemysłowych.
Asystent zdrowego stylu życia - misje zdrowotne, prognozy zdrowia i ryzyka chorób w
jednym miejscu.
Aplikacja dla wokalistów i trenerów głosu, mająca na celu dbanie o to, aby nie
przeforsowywać głosu, a tym samym zdrowia.
Aplikacja łącząca pojazdy na minuty i komunikację miejską na jednej mapie.
Wyszukiwarka wspierająca oszczędne zakupy ekologiczne, wspierająca poszukiwanie
najtańszych opcji produktów.

Turystyka i transport
Agrozagadka

http://www.agrozagadka.com/

Ampere Life

https://amperelife.com/

Autonomy Now

autonomynow.co

Barents

https://www.barents.pl/

Bed Booking

https://bed-booking.com/pl/

Bike2Box
Bookworm Cabin
Broomee
Technology
Catch-ME

Noclegi w wyremontowany prawie stuletnim domu, otoczenie wykonywane jest z
drewna z odzysku. Głównie serwuje się dania wegańskie i wegetariańskie.
Zaczęło się jako projekt budowy samochodu elektrycznego. Chcemy zostać
specjalistami od energetyki i środowiska. Między innymi wytwarzanie i
transformacja energii elektrycznej, domowe i skalowe systemy grzewcze,
społeczności neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla, odzyskiwanie
środowiska i minimalizacja wpływu człowieka.
Tworzą nową generację systemów autonomicznych dedykowanych do branży
automotive. Zapewniają bezpieczeństwo na pokładzie autobusów miejskich i
międzymiastowych dzięki kompleksowemu Systemowi ADAS (Advanced Driver
Assistance System).
Biuro podóży organizujące autorskie wyprawy do nietypowych miejsc oraz
promujące aktywne formy urlopu, w duchu odpowiedzialnej turystyki.
System rezerwacji umożliwiający weryfikację wolnych i zajętych pokoi.

Marka tworząca parkingi dla rowerów, której celem jest popularyzacja kultury
https://bike2box.com/
rowerowej oraz promocja pozytywnych zmian społecznych, wywołanych
rosnącą popularnością tego środka lokomocji.
Niewielka chatka w lesie, która mieści w sobie dwuosobowe łóżko, łazienkę,
https://www.facebook.com/bookwormcabin/
kuchnię, wygodny fotel do czytania oraz mnóstwo książek.
Inteligentny system transportowy, który polega na zarządzaniu elastycznym
transportem zbiorowym na żądanie zamawianym przez aplikację na smartfonie
https://www.broomee.com/
bez ustalonych wcześniej tras, czy rozkładu jazdy. Pozwala na
zminimalizowanie nieefektywnych tras oraz obniżenie kosztów.
Aplikacja mobilna umożliwiająca wspólne przejazdy do pracy lub na dłuższe,
https://catch-me.pl/
jednorazowe wyjazdy.

Clicktrans

https://clicktrans.pl/

Convicar

https://www.convicar.pl/

Dom na
Wschodzie

http://domnawschodzie.pl

Drewniana Róża

https://www.drewnianaroza.pl/

Dronehub

https://dronehub.ai/

EV Fleet

http://evfleet.cloud/

Folwark Ruchenka www.folwarkruchenka.pl
Garncarska
Wioska

http://garncarskawioska.pl/

GetHenry

https://gethenry.co/en/

Glendoria

http://glendoria.pl/

HT Houseboats

hthouseboats.com/

Platforma łącząca osoby i firmy szukające transportu z przewoźnikami, którzy i
tak jadą w danym kierunku.
Projekt polega na opracowaniu szybkiego i efektywnego sposobu konwersji
samochodu o napędzie spalinowym w pojazd elektryczny zachowując jak
największą jego funkcjonalność.
Agroturystyka wegetariańska. Domowe posiłki przygotowywane z warzyw i ziół z
własnego ogródka lub od lokalnych rolników. Fuzja kuchni podlaskiej ze
smakami całego świata.
Nowoczesne aparatamenty i pokoje oraz 5 nowoczesnych domków położonych
nad stawem, w zacisznej okolicy i w otoczeniu lasu.
Systemy do monitoringu, inspekcji i pomiarów, transportu cargo oraz mobilna
infrastruktura naziemna.
Celem firmy jest dostarczanie kompleksowego rozwiązania z obszaru logistyki
miejskiej (City Logistic) z wykorzystaniem transportu opartego o paliwa i napędy
alternatywne.
Folwark zbudowany z myślą o spotkaniach ludzi, slow life i dbałością o ekologię,
ograniczeniem odpadów.
Wioska tematyczna działająca we wsi Kamionka k/Nidzicy. Wioskę prowadzi
Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA, w której odtwarzane są stare ginące zawody,
kultywowane są dawne tradycje i obyczaje.
GetHenry to rozwiązanie mobilnościowe dla kurierów i firm kurierskich
realizujących dostawy na ostatnią milę. Oferuje klientom wykupienie
abonamentu na elektryczne pojazdy użytkowe wraz z regularną konserwacją i
oprogramowaniem.
Pierwszy w Polsce glamping połączony ze SPA zaprojektowanym w oparciu o
proekologiczne rozwiązania.
Pływające domki na wodzie - na jeziorze Jamno. Bogate śniadania
przygotowane z produktów sezonowych od lokalnych dostawców są
dostarczane każdego dnia prosto do apartamentu.

Hyper Poland

www.hyperpoland.com/pl/

Rozwój nowego środka transportu inspirowanego hyperloopem z
wykorzystaniem istniejących korytarzy i przepisów kolejowych. Ultra szybka
kolej próżniowa wykorzystująca magnetyczną lewitację i charakteryzująca się
znacznie mniejszym zużyciem energii.

inOneCar

https://www.inonecar.com/

Aplikacja, która łączy osoby wspólnie dojeżdzające do pracy.

Jadę Zabiorę

https://jadezabiore.pl/

jCharge

http://jcharge.eu

Kawkowo

https://kawkowo.pl/

Lawendowe Pole

https://lawendowepole.pl/

Move

https://mymove.pl/

Noa marine

https://www.noa-marine.com/

NOTsoFAR
Ptasie Radio
Brzozów

https://notsofar.pl/

Siedlisko Sobibór

https://siedliskosobibor.pl/

Slowhop

https://slowhop.com/pl/

https://ptasieradiobrzozow.pl/

Platforma łącząca osoby, które chcą nadać paczkę z osobami, które jadą w
kierunku jej adresata.
Elektryczne hulajnogi są alternatywą dla transportu miejskiego i samochodów ładowane solarami.
Dom z ponad 150-letnią historią, który służy za ośrodek wypoczynkowy i
warsztatowy.
Gospodarstwo agroturystyczne i pierwsza warmińska plantacja lawendy noclegi z widokiem na plantację, warsztaty uprawy lawendy i wykorzystywania
jej zalet spożywczych i kosmetycznych.
Usługa subskrypcji rowerów elektrycznych umożliwiająca miesięczną
subskrypcję inteligentnego roweru elektrycznego połączoną z ubezpieczeniem i
konserwacją.
Zespół NOA doskonali technologię składającą się z autonomicznego roju
bezzałogowych pojazdów, które pozostawione na danym terenie będą
samodzielnie eksplorować i dozorować zadane obszary środowiska wodnego.
Portal rezerwacyjny z klimatycznymi miejscami przyjaznymi rodzinom.
Wegańska agroturystyka w starym domu z bali, noclegi w zacisznej okolicy i w
otoczeniu lasu, domowe jedzenie oparte w 100% na produktach roślinnych.
Noclegi w odrestaurowanych budynkach - dawna stodoła, spichlerz, domki w
gałęziach drzew. Minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko upcykling starych mebli, naturalne materialy budowlane, segregacja śmieci,
kuchnia na bazie lokalnych produktów, w planach fotowoltaika.
Niszowy portal rezerwacyjny z klimatycznymi noclegami i aktywnościami
organizowanymi przez pasjonatów. Poprzez platformę można zarezerwować

klimatyczne agroturystyki, pensjonaty i hotele z pomysłem, prowadzone z
poszanowaniem dla otaczających je terenów i środowiska.

So Stay Hotel

http://www.sostayhotel.pl/

Soul Travel

https://soultravel.pl/

Sternkraft

https://sternkraft.com/

Traficar

www.traficar.pl

Triggo S.A.

http://triggo.city/#1

Trybeco

https://www.trybeco.com/

Urbanroll

www.urbanroll.eu/

Uroczysko
Zaborek

http://www.zaborek.com.pl/

Urvis Bike

https://urvis.bike/

W drzewach

http://wdrzewach.pl/

Werstok - Dom
Dobry

http://werstok.pl/

Kameralny, odpowiedzialny społecznie hotel w sercu Gdańska. W swojej
polityce realizuje cele społeczne, które dotyczą wsparcia w rozwoju zawodowym
młodych ludzi, znajdujących się w trudnej życiowej sytuacji.
Organizator wypraw z myślą o ekologii, podkreślający znaczenie uczciwego
wynagrodzenia lokalnym pomocnikom, traktujący z szacunkiem ludzi i
zwierzęta. Prowadzi akcję charytatywną ochrony świętych miejsc.
Rozwiązanie, które zapewnia bezpieczeństwo kierowcy, ładunku i składu Sztuczna Inteligencja widząca i rozumiejąca jak człowiek.
Traficar świadczy usługę wynajmu aut na minuty.
Producent w pełni elektrycznego 2-miejscowego pojazdu przygotowanego do
pracy w systemach robo-taxi i car sharing. Może mieć cechy samochodu lub
motocykla, w zależności od potrzeb.
Polska marka TRYBECO to ekologiczne skutery i rowery elektryczne,
odznaczające się estetycznym wzornictwem, funkcjonalnością oraz
ekonomicznością.
Innowacyjny system transportu miejskiego - czterokołowe hulajnogi oraz stacje
dokująco-ładujące. Pojazdy korzystają z baterii ładowanych z odnawialnych
źródeł energii.
Zabytkowy, ponad 50 hektarowy kompleks starej drewnianej architektury
przystosowanej do potrzeb hotelowych. Kuchnia oferuje dania na bazie
lokalnych produktów i ziół z własnego ogrodu.
Kompleksowe rozwiązanie w zakresie dostaw na tzw. ostatnią milę, oferujące
solidny rower e-cargo jako usługę w modelu abonamentowym.
Apartamenty w drzewach zatopione w przepięknym leśnym ogrodzie w
nałęczowskich wąwozach.
Dom w technologii strawbale, z naturalnymi glinianymi i wapiennymi tynkami,
przyjazny alergikom. Oczyszczalnia gruntowo-roślinna, permakultura,
kompostowanie, wegetariańska żywność.

Ziołowy Zakątek

https://ziolowyzakatek.pl/

Unikatowy kompleks agroturystyczny, ogród botaniczny, karczma, ziołowe SPA
oraz zabytkowy kościół. Misją ośrodka jest propagowanie wiedzy zielarskiej i
edukacja przyrodnicza.

Zdrowie
Activy

https://activy.bike/pl/

Aether Biomedical

https://www.aetherbiomedical.com/

Afib Companion

https://afibcompanion.org/

Aga Mańkowska –
Estetyczna
Protetyka
Silikonowa

https://www.instagram.com/siliconova/

Aida Diagnostics

https://aidadx.io/

Airly

https://airly.org/pl/

BellyBestFriend

https://bellybestfriend.pl/

Biocam

https://biocam.pl/

Biomesh

https://biomesh.io/

Aplikacja skierowana do przedsiębiorców i ich pracowników, dzięki której
pracownicy otrzymują punkty za wykonywane aktywności fizyczne, ich
regularność oraz za dojazdy rowerem do pracy.
Startup zajmujący się robotyką rehabilitacyjną, a dokładniej - budowaniem
bionicznych protez dla osób po amputacji kończyn górnych.
Aplikacja mająca na celu wzmocnienie pozycji pacjentów z migotaniem
przedsionków poprzez naukę na temat choroby i sposobu, w jaki mogą
odzyskać kontrolę nad swoim zdrowiem.
Projektowanie i wykonywanie protez estetycznych kończyny górnej. Każda
część ludzkiego ciała jest unikalna pod względem kształtu i koloru. Dzięki
zaawansowanym technologiom oraz precyzji wykonania protezy odwzorowują
naturalny wygląd kończyny górnej.
System do monitorowania zapotrzebowania vs. stan magazynowy krwi w
placówkach medycznych.
Urządzenia służące analizie poziomu zanieczyszczeń powietrza, umożliwiające
szybką reakcję w przypadku przekroczenia norm.
Spersonalizowany kalkulator i kalendarz dla kobiet w ciąży. Bazując na faktach
i liczbach, nie na opiniach czy wyobrażeniach, wykorzystuje naukę i
zaawansowaną algorytmikę.
Misją jest podnoszenie komfortu życia pacjentów, dlatego zaproponowali
rozwiązanie, które jest endoskopią za pomocą kapsułki.
Platforma analizuje ryzyko wystąpienia pleśni w żywności, mące czy paszy dla
zwierząt, aby uniknąć niepotrzebnych strat wynikających z marnotrawstwa
produktów podatnych na pleśń.

Blue Bird

http://bluebirdergo.com/

Blumil

https://blumil.pl/

Calmsie

https://calmsie.ai/

Camptap

camptap.com

Cardio Cube

https://www.cardiocube.com/

Cardiomo

https://cardiomo.com/

Clebre

https://clebre.com/

Doctor.One

https://doctor.one/

Dr Omnibus

http://dromnibus.com/

EGZOTech

https://egzotech.com/

Pierwszy na świecie fotel biurowy, który pozwala na przemienne siedzenie w
dwóch pozycjach, klasycznej lub w klękosiadzie. Oparcie fotela w obu
pozycjach idealnie podpiera kręgosłup, prawidłową pozycję stabilizują
podłokietniki i zagłówek.
Produkcja nakładek do wózków inwalidzkich z napędem elektrycznym.
Pomagają dzieciom cierpiącym na depresję i stany lękowe, zapewniając
program Digital Therapeutic, który usprawnia proces zdrowienia, łącząc gry z
konwersacyjną sztuczną inteligencją.
Przenośny kran, który umożliwia mycie rąk dla wszystkich potrzebujących,
niezależnie od panujących warunków. Przystosowany dla osób z
niepełnosprawnościami.
Rozwiązanie umożliwiające zdalny nadzór dla osób z niewydolnością serca.
Urządzenie pyta pacjenta o samopoczucie – o to, czy ma większe duszności,
jakie jest jego ciśnienie tętnicze oraz częstość akcji serca i w razie potrzeby
automatycznie alarmuje lekarza.
Przenośne urządzenie do monitorowania stanu zdrowia osób z problemami
kardiologicznymi.
Bezprzewodowy czujnik, zbierający i analizujący dźwięki oddychania, czynność
serca, aktywność ruchową i pozycję ciała, połączony z aplikacją.
Europejska sieć medyczna, w której lekarze oferują nowy model stałej opieki
nad pacjentami z pomocą aplikacji. Do 2040 roku chcą zapewnić opiekę
prywatnego lekarza 100 milionom ludzi na całym świecie.
Program nauczania, którego celem jest systematyczna i intensywna zmiana
zachowań autystycznych dziecka, której ostatecznym celem jest integracja
społeczna dziecka.
Robot LUNA wspomagający rehabilitację. Wykorzystuje reaktywną
elektromiografię do treningu kory czuciowo-ruchowej. Ruch pacjenta jest
aktywny – w oparciu o sygnały bioelektryczne (EMG) uzyskane z mięśni
pacjenta.

Fundacja Centrum
Innowacji i
Rozwoju
Fundacja Ludzie i
Medycyna
Fundacja Małych
Serc

Fundacja MARS
Fundacja Viva et
Natura
Genomtec

Kreowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań do polityki zdrowotnej,
społecznej i gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem działań,
http://www.fundacjacentrum.pl/
zmierzających do przezwyciężania i rozwiązywania kluczowych problemów w
dziedzinie zdrowia publicznego.
Aplikacja umożliwiająca anonimowy kontakt z osobami borykajacymi się z
https://ludzieimedycyna.pl/
podobnym problemem lub możliwość uzyskania wsparcia od specjalistów.
Ośmiorniczki dla wcześniaków - fundacja wyposaża oddziały noworodkowe w
szydełkowe ośmiorniczki, których macki przypominają wcześniakom pępowinę
http://www.fundacjamalychserc.pl/index.php
oraz zapobiegają przed wyrywaniem przez maluchy kabelków, które są
podłączone do aparatur podtrzymujących je przy życiu.
Innowacja społeczna polegająca na wprowadzeniu na rynek małych lodówek
mobilnych pozwalających przenosić leki w temp. 4-7 stopni osobom z cukrzycą
www.mars.org.pl
i innymi chorobami, aby mogły korzystać z turystyki, sportu i innych czynności
poza miejscem zamieszkania.
Promowanie zdrowych nawyków żywieniowych oraz współpraca z branżą
https://www.vitaetnatura.pl/
medyczną w zakresie eko żywienia.
Unikalna mobilna platforma diagnostyki genetycznej z wykorzystaniem
http://genomtec.com/
opatentowanego systemu bezkontaktowego grzania i detekcji.

Get Your Gym

https://pl-pl.facebook.com/getyourgym/

Glaze Prosthetics

https://glazeprosthetics.com/

Glucoactive

https://gluco-active.com/

Grow Uperion

www.growuperion.com/

Sieć autonomicznych, ekologicznych obiektów mieszczących wewnątrz sale
treningowe, zarządzane z poziomu aplikacji.
Producent designerskich protez kończyn górnych. Dzięki drukowi 3D i
wykorzystaniu technologii SLS, stworzyli pierwsze na świecie designerskie
protezy rąk oraz system łatwej ich wymienialności.
Bezinwazyjne glukometry odpowiadające na globalny problem bezbolesnego
monitorowania przebiegu leczenia cukrzycy.
Platforma HRowo-gamifikacyjna wykorzystująca mechanizmy psychologii do
motywacji pracowników.

Grupa Wsparcia

https://grupawsparcia.pl

HearMe

https://hearme.pl/

Helping Hand

https://hh24.pl/

Helpomat

http://helpomat.pl/

Horsano

https://horsano.com/

I Love Grain

https://ilovegrain.com/pl/

iCoachi

http://www.icoachi.com/

InfoScan

http://infoscan.pl/

Jutro Medical

jutromedical.com

KF Niccolum

http://kfniccolum.pl/

Klub Aktywnych

https://www.klubaktywnych.pl/

Lekko Wear

https://lekkowear.pl/

Miejsce, gdzie bez konieczności przedstawiania się i pokazywania własnej
twarzy można podzielić się problemem i otrzymać realną pomoc. Portal ten
tworzony jest przez ludzi i dla ludzi z różnymi życiowymi kryzysami.
Indywidualne konsultacje pracowników z psychologiem lub psychoterapeutą.
System dający wsparcie psychologiczne online. Wspierający m.in. walkę z
nałogiem alkoholowym.
Automaty z tamponami i podpaskamie środkami higienicznymi, montowane w
toalecie, w których produkty sprzedawane są w symbolicznych cenach lub za
darmo.
System do zdalnego monitorowania zdrowia konia w czasie rzeczywistym:
wczesnego wykrywania zagrożenia jego zdrowia lub życia
Ekologiczne poduszki naturalne, opaski i termofory do relaksacji wypełnione
łuskami zbóż.
Psychoaplikacja umożliwiająca analizę, rozwój i zarządzanie jakością życia
użytkownika, mająca na celu jego rozwój psychiczny.
Nowoczesne urządzenie do użytku w warunkach domowych, które pozwala na
zdalną diagnostykę zaburzeń oddychania podczas snu oraz zaburzeń
kardiologicznych.
Aplikacja dzięki której bez wychodzenia z domu można porozmawiać z
lekarzem, otrzymać zwolnienie lub receptę oraz zapisać się do przychodni
Jutro Medical bezpłatnie, w ramach NFZ.
Budowanie świadomości na temat chorób skórnych, zapobieganie alergiom
kontaktowym oraz niesienie pomocy poprzez udostępnianie oferty produktów
podnoszących komfort codziennego życia.
Klub aktywizacji seniorów, walczący z wykluczeniem i samotnością wśród
starszych osób, poprzez organizowanie zajęć i różnorodnych aktywności.
Maski i chusty kryjące w sobie najlepszy filtr antysmogowy. Chroni przed
zanieczyszczeniami powietrza, ale take wiatrem, zimnem i promieniami UV

Mameno

https://www.facebook.com/mamenolife/

Mednavi

https://mednavi.pl/

Medtransfer

https://www.medtransfer.pl/

MNM Diagnostics

https://mnm.bio/

Mocniejsi PL

https://mocniejsi.pl/

Nestmedic

http://nestmedic.com/

Neuro Device

http://www.neurodevice.pl/

Numed

http://www.numed.pl/

Oddech to życie

https://www.oddechtozycie.pl/

Państwo Łąka

https://panilaka.pl/
https://www.panlaka.pl/

Plantule Pillows

https://plantulepillows.com/

Platforma edukacyjno-społecznościowa dla kobiet, które wchodzą w okres
menopauzy lub są tuż po. E-doula menopauzy, czyli inteligentna, cyfrowa
towarzyszka dojrzałych kobiet w drodze do nowej rzeczywistości.
Medyczna nawigacja pomagajaca znaleźć informacje jak i gdzie można leczyć
raka. Możliwe ścieżki leczenia pokazane są w formie graficznych schematów.
Do każdego etapu leczenia przypisane są szpitale, które oferują daną terapię.
Platforma umożliwiająca przesyłanie dużych plików z wynikami badań
obrazowych takich jak TK, MRI czy RTG
Oprogramowanie korzystające z AI, służące do profilowania typu nowotworu, a
co za tym idzie - dobrania najlepszej terapii.
Forma benefitów pracowniczych w postaci zdalnej opieki psychologicznej
pracowników.
Rozwiązania technologiczne pozwalające na znaczącą poprawę dostępności
zaawansowanej diagnostyki medycznej dla kobiet ciężarnych. Flagowy produkt
- Pregnabit umożliwia przeprowadzenie KTG w dowolnym momencie oraz
miejscu.
Technologie umożliwiające innowacyjne terapie dla pacjentów ze schorzeniami
centralnego układu nerwowego wykorzystując przełomowe odkrycia z zakresu
funkcjonowania mózgu.
Urządzenie NuMed przeznaczone jest dla diagnostyki próchnicy wtórnej oraz
badań endodontycznych w stomatologii. Umożliwia szybkie, nieinwazyjne i
bardzo dokładne badanie.
Sklep internetowy z produktami pozwalającymi przeciwdziałać
zanieczyszczeniom powietrza.
Startup oferujący łąki antysmogowe, które pomagają redukować
zanieczyszczenie powietrza, powstał na bazie Fundacji Łąka.
Akcesoria do snu, relaksacji i medytacji produkowane z naturalnego lnu,
bawełny oraz ekologicznych łusek zbóż.

Prevlly

https://prevlly.com/

RemmedVR

https://remmed.vision/pl/

RSQ Technologies

https://www.rsqtechnologies.com/

Senio.AI

Senio.AI

sensiVR

https://www.sensivr.com/

SiDLY Care

https://sidly.eu/

Smarter
Diagnostics

https://www.smarterdiagnostics.com/

StethoMe

https://stethome.com/pl

Sundose

https://sundose.com/pl/

Supuppy

https://supuppy.com/

Innowacyjne plastry przeciwodleżynowe. Produkt przez swoje funkcjonalności i
właściwości dociera do wszystkich znanych czynników powodujących
powstawanie odleżyn, a tym samym pobudza ciało użytkownika do aktywnej
reakcji i obrony.
Telemedyczna usługa terapii widzenia z użyciem wirtualnej rzeczywistośći. Zbyt
późno wykryty lub nieleczony prowadzi do poważnych problemów z nauką,
sportem i samooceną.
Misją firmy jest tworzenie narzędzi do lepszej opieki zdrowotnej poprzez
dostępne w chmurze aplikacje IT.
System IT teleopieki, monitorowania stanu zdrowia i bezpieczeństwa seniorów.
Urządzenie będzie monitorować codzienną aktywność osób starszych.
Rozwiązanie wspomagające psychoedukację oraz terapię sensoryczną dzieci
w wieku od 7 do 12 lat. Okulary do wirtualnej rzeczywistości połączone z
zestawem sensorów medycznych, pozwalają terapeutom zajęciowym zdalnie
monitorować postępy pacjentów w obrębie poszczególnych zmysłów.
System telemedyczny, umożliwiający zdalny monitoring parametrów życiowych
użytkownika opaski SiDLY. System sklada się z telemedycznej opaski,
platformy i aplikacji mobilnej wraz z możliwością usługi telemonitoringu przez
profesjonalne centrum telemedyczne.
Oprogramowanie do automatycznej oceny stanu ścięgna Achillesa z
wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji. Automatycznie generowane
raporty pozwalają spersonalizować rehabilitację.
Inteligentny system, który pozwala kontrolować pracę układu oddechowego w
warunkach domowych. System opiera się na medycznych algorytmach
współpracujących z bezprzewodowym stetoskopem oraz dedykowaną
aplikacją.
Platforma e-commerce oferująca spersonalizowane suplementy diety z
możliwością dalszej personalizacji składu i darmowym, stałym wsparciem
dietetyka.
Firma chce zapobiegać problemom zdrowotnym psów poprzez dostarczanie w
100% naturalnych suplementów w modelu subskrypcyjnym.

Szkoła na Widelcu

https://www.szkolanawidelcu.pl/

Tixon Technology

https://tixon.pl/

Twój Psycholog

https://twojpsycholog.pl/

Unicorn VR

https://unicornvr.world/

UpMedic

https://www.upmedic.io/pl/

Visus VR

www.VisusVR.pl

Vital Academy

https://vitalacademy.coach/

VR TierOne

https://vrtierone.com/

Warsaw Genomics

https://warsawgenomics.pl/#!/

Wellbee

https://wellbee.pl/

Weterynarz on-line

https://weterynarz.online/onas/

Inicjatywa, która ma na celu poprawę jakości odżywiania dzieci w szkołach i
przedszkolach, oraz szerzenie świadomości w zakresie zdrowego odżywiania
wśród dzieci, ich rodziców, nauczycieli i personelu kuchennego.
Inteligentne rozwiązania z obszaru Internetu Rzeczy, które pozwalają
przezwyciężyć problemy związane z marnowaniem i niewłaściwym
przechowywaniem leków.
Platforma edukująca, która pomaga znaleźć profesjonalną pomoc
psychologiczną umożliwiająca odbycie wizyty online lub w gabinecie.
Nowy rodzaj terapii dla dzieci ze spektrum autyzmu. Wykorzystuje VR, w
którym dziecko samo, w swoim tempie tworzy wirtualną, bezpieczną
przestrzeń, gdzie rozwija umiejętności personalne i społeczne.
Dostępna w przeglądarce internetowej platforma do tworzenia,
przechowywania i analizy tekstowej dokumentacji medycznej.
Narzędzie szkoleniowe nauczające pierwszej pomocy, BHP oraz ratownictwa
medycznego za pomocą gogli VR, za pomocą których możemy wkroczyć do
innego świata.
Program mentoringu witalnego oferujący gotowy model biznesowy oraz
licencję. Stanowi zbiór efektywnych, popartych badaniami naukowymi, narzędzi
w zakresie zmiany stylu życia i zachowań zdrowotnych.
Urządzenie medyczne wykorzystujące VR do skutecznego wspierania procesu
leczenia depresji i rehabilitacji osób po udarach mózgu, leczeniu
onkologicznym, problemach kardiologicznych i nie tylko.
Nowoczesne narzędzia analizy genetycznej, które poszukują w genomie
człowieka błędów odpowiedzialnych za powstawanie chorób.
Aplikacja do psychoterapii online łącząca wykwalifikowanych i zweryfikowanych
terapeutów z pacjentami.
Portal świadczący usługę konsultacji online z lekarzem weterynarii,
behawiorystą lub dietetykiem zwierzęcym.

Wheelstair

Nakładka na wózki dla osób z niepełnosprawnościami umożliwiająca
przemieszczanie na dłuższe dystansy i pokonywanie trudnych przeszkód jak
np. schody

https://wheelstair.com/

Żywność
Batom

http://www.batom.pl/

beMuke

https://bemuke.pl/

Better Food

https://www.linkedin.com/company/betterpl/

Bez Ości - Vegan
Fish

https://www.facebook.com/bezosci.veganfish/

Bezmięsny
Mięsny

https://www.bezmiesnymiesny.pl/

Bioindygo

http://bioindygo.pl/

Biotreco

https://biotreco.pl/

Bobowina

https://bobowina.pl/

BreadPack

https://breadpack.pl/

Sklep z naturalnymi, ekologicznymi i certyfikowanymi produktami.
Sklep z asortymentem ekologicznym i zdrową żywnością we Wrocławiu. W
ofercie ma produkty lokalne i z certyfikatem BIO sprzedawane na wagę.
Roślinne alternatywy dla mięsa dedykowane branży HoReCa - mrożone, o
długiej dacie przydatności.
Proponują roślinne ryby oparte w 100% na naturalnych składnikach, w tym
niskoprzetworzonych warzywach, wzbogacone o wysokiej jakości oleje
tłoczone na zimno.
Produkty, które smakują, wyglądają i zachowują się w kuchni jak mięso
(można je smażyć, grillować, piec, mrozić), ale powstają bez składników
odzwierzęcych.
Sklep internetowy zajmujący się sprzedażą zdrowych, nieprzetworzonych
produktów pomocnych w utrzymaniu zbilansowanej diety i prowadzenia
zdrowego stylu życia
Roślinne alternatywy dla sera o wysokiej zawartości białka, bogate w
kwasy Omega, dopasowane do potrzeb lokalnych konsumentów (twaróg
etc.)
Roślinny zamiennik mięsa i wysokobiałkowy składnik dań. Zawiera w
składzie tylko wodę, bób, białko grochu, olej rzepakowy i przyprawy.
Stworzyli technologię wytwarzania pysznych, w pełni roślinnych, jadalnych
naczyń, wytrzymałych na ciepło oraz zimno i wypiekania ich w
zaprojektowanych przez siebie piecach.

Browar Zaczyn

https://www.facebook.com/zaczyn.beer/

COCOA

http://rawcocoa.pl/

Deko Zakupy

http://www.dekozakupy.pl/

Epicer

https://epicer.co/

Evergreen

http://www.evergreen.pl/

Farma
Świętokrzyska

http://farmaswietokrzyska.pl/

FoodBugs

https://foodbugs.pl/

FoodJack

https://www.foodjack.co/

FOREVER
YOUNG
KOMBUCHA

https://fyk.bar/

Frens

https://frens.pl/

Fyrtel.market

https://fyrtel.market/

Goplant

https://goplant.pl/

Firma działa w duchu zero waste - ratuje pieczywo przeznaczone do
wyrzucenia i robi z niego CHLEBEER - czyli pełnowartościowe piwo z
odzysku.
Słodycze, których głównymi składnikami są surowe superfoodsy. Pierwsze
w Polsce wyroby z surowej czekolady.
Sklep z żywnością na wagę. Produkty pakowane są do wielorazowych
woreczków klientów.
Aplikacja pozwalająca na zmniejszenie marnowanej w domu żywności.
Wystarczy wpisać produkty, ktore pozostały w lodówce i aplikacja
zaproponuje przepis pozwalający na ich wykorzystanie.
Internetowy sklep z produktami dla wegan oraz osób stosujących rozmaite
diety, m.in. produkty spożywcze, kosmetyki, środki czystości oraz produkty
przeznaczone dla zwierząt.
Ekologiczna, wegańska i certyfikowana żywność, gotowe posiłki w słoikach.
Producent i dystrybutor produktów na bazie owadów jadalnych,
innowacyjnych, bogatych w białko, będących realną alternatywą dla
niezdrowych produktów pochodzenia zwierzęcego.
Produkty spożywcze wytwarzane z owocu chlebowca zwanego wegańskim
mięsem.
Firma produkuje fermentowaną aromatyczną herbatę - kombuchę, dając w
efekcie pyszny i leczniczy naturalnie napój musujący.
Karma dla psów bazująca na białku z owadów. Dzięki krótkiemu składowi
karma jest lekkostrawna i hipoalergiczna, a jej ślad węglowy jest
najmniejszy ze wszystkich gotowych posiłków.
Platforma umożliwiająca zakupy od lokalnych dostawców wraz z dostawą
pod drzwi. Dostawa w większości przypadków odbywa się za pomocą
rowerów.
W 100% roślinne mięso stworzone, aby udowodnić, że mięso powstałe z
roślin może być smaczne, jakościowe i etyczne.

Hempeat

https://www.facebook.com/hempeat

Opracowali technologię produkcji alternatywy dla mięsa przy użyciu
teksturowanego białka konopnego.

Hempiness

https://www.facebook.com/Hempiness572584606242919/

Pierwsze napoje z CBD, które pomagają utrzymać równowagę ciała i
umysłu. Każda butelka zawiera 15 mg CBD.

Heura

https://heurafoods.com/pl

Hydropolis

https://www.hydro-polis.com/

It's bean!

https://itsbean.co/

Karmnik

https://karmnik.org/

KiszMasz

https://www.facebook.com/kiszmaszferments/

Kooperatywa
Dobrze

https://www.dobrze.waw.pl/

Kooperatywa
Grochowska

https://www.facebook.com/KooperatywaGrochowska-271104212954599/

Kooperatywa spożywcza, która wspiera małych rolników, drobnych
przetwórców żywności czy importerów oraz kładzie nacisk na
zrównoważoną produkcję żywności.

Las vegans

https://las-vegans.pl/

Wegańskie czekolady w całkowicie kompostowalnym opakowaniu. Misją
firmy jest czysty, prosty skład, produkcja “od ziarna do tabliczki pod jednym
dachem” oraz absolutne uniknięcie plastiku i innych tworzyw sztucznych.

Zdrowe i smaczne mięso roślinne wytwarzane z odżywczych składników
najwyższej jakości inspirowane śródziemnomorskim dziedzictwem.
Technologia bazująca na wertykalnej uprawie roślin, która jest prowadzona
w kontenerze morskim. Kontener daje możliwość upraw wertykalnych w
dowolnym miejscu bez znacznych zasobów wodnych.
Jogurty z fasoli, w których wszystko, co najlepsze w jogurcie zostało
przygotowane bez użycia mleka! Posiadają lokalne składniki, dużo białka,
wapń i żywe kultury bakterii.
Naturalne, zdrowe produkty i przetwory prosto od lokalnych wytwórców z
Mazowsza wschodniego i bliskiego Podlasia. Działalność firmy jest zgodna
z duchem zero waste, pakowanie bez użycia plastiku i z ograniczeniem
materiałów opakowaniowych.
Frma oferuje roślinne, naturalne i niepasteryzowane kiszonki na terenie
Krakowa i okolic.
Sklepy spółdzielcze ze zdrową żywnością, które tworzą praktyczną
alternatywę wobec sieciówek, supermarketów i drogich sklepów
ekologicznych.

Listny cud

https://listnycud.pl/

Liście - Miejska
Farma

https://www.facebook.com/liscie.miejska.farma

Lokalny Rolnik

lokalnyrolnik.pl

Macrobios Bar

http://macrobiosbar.pl/

Magda Roślinna

http://magdaroslinna.pl/

Maizo

https://www.facebook.com/MAIZO106863854184587/

Mięsna paczka

https://www.miesnapaczka.pl/

Mikrofarma

http://mikrofarmabb.pl/

Mikroliście

http://liscie.com.pl/

Mleczni Bracia

http://mlecznibracia.pl/

myEgg

https://myegg.pl/

NaturAvena

https://naturavena.pl/

Mikroliście i zioła uprawiane lokalnie, bez pestycydów i sztucznych
nawozów na farmach wertykalnych.
Produkcja ekologicznych mikroziół, mikroliści w centrum miasta, w formule
farmy wertykalnej dla producentów zdrowej żywności i producentów
suplementów diety. Planują mobilne mini szafy produkcyjne, w których w
sklepach lub w restauracjach będą rosły świeże produkty zielone dostępne
od ręki.
Plaftorma umożliwiająca zamówienie zdrowej żywności od lokalnych
rolników.
Catering makrobiotyczny z posiłkami gotowanymi wg kuchni pięciu
przemian, przygotowywane od podstaw (chleby, kiszonki). Obiady
dostarczane są do klientów w wielorazowych termosach.
Wegańskie zamienniki dla jogurtów z najlepszymi składnikami i czysta
etykietą.
Aplikacja, poprzez którą sklepy, hurtownie, placówki gastronomiczne będą
mogły wystawić produkty z kończącym się terminem ważności w mocno
obniżonej cenie lub w kategorii "oddam za darmo"
Firma zajmuje się dostawami do domów ekologicznego mięsa z
certyfikowanych polskich hodowli. Bez dodatków, antybiotyków, hormonów
czy GMO.
Mała miejska farma, która z wielką pasją uprawia mikroliście - czyli cały
wachlarz smaków, kolorów i kształtów mikroziół oraz mikrowarzyw.
Startup foodtechowy produkujący ekologiczne mikro rośliny, w formule
farmy wertykalnej. Ekologiczna uprawa jadalnych mikroliści.
Producent roślinnych mlek, burgerów i serków kanapkowych o czystych i
zdrowych składach.
Opracowali innowacyjny, wegański zamiennik jajka kurzego - roślinne jajko,
które zaspokoi potrzeby nawet największych smakoszy.
Producent i dystrybutor szerokiej gamy zdrowej naturalnej żywności.

Nielone

https://nielone.pl/

100% roślinne produkty z powodzeniecem zastepują mięso w tradycyjnych
daniach. Firma ma na celu zaspokajanie potrzeb ludzi przy zerowym
wykorzystaniu do tego zwierząt.

Old friends kimchi

https://oldfriendskimchi.pl/

Firma tworzy lokalnie wyrabiane kimchi z polskiej kapusty.

One more day

https://onedaymore.pl/

Organic
Orzechownia
Ostoja Natury
Owoce &
Warzywa
Pickup
Planetarianie
Plantway
Planty

Muesli, granole i owsianki zawierające ponad 100 najwyższej jakości
składników naturalnego pochodzenia.
Hurtownia z wegetariańskimi i ekologicznymi produktami. Zaopatruje sklepy
http://organicmarket.pl/
w produkty wyróżniające się sposobem produkcji, składem,
przeznaczeniem i jakością
Produkty z orzechów (np. masła i kawy smakowe) tworzone bez oleju
https://www.facebook.com/orzechownia/
palmowego i konserwantów.
Rolniczy ekosystem jutra stanowiący model gospodarstwa referencyjnego
– smart village. Grupa producentów tworzy tu metodami ekologicznymi
https://ostojanatury.pl/
wysokiej jakości żywność, dystrybuowaną bezpośrednio do klientów
poprzez platformę sprzedażową, nie wymagającą udziału pośredników
Sieć sklepów stacjonarnych oferujących wysokiej jakości owoce, warzywa,
https://www.facebook.com/owoceiwarzywasklep/ nabiał, pieczywo i wiele innych zdrowych produktów od lokalnych
dostawców.
Wysokiej jakości herbaty, zapakowane w biodegradowalne ekologiczne
kubki, które po spożyciu herbaty można zasadzić w ogrodzie i wyrośnie z
http://www.picup.pl
nich roślina. Innowacyjne podejście do produkcji i pakowania gorących oraz
zimnych napojów, które są ekologiczne, praktyczne i zdrowe.
Sklep, w którym można kupić ekologiczne produkty na wagę, bez zbędnych
https://planetarianie.bio/
opakowań.
Roślinna alternatywa dla mięsa kurczaka. W 100% roślinne mięso, które
https://www.plantway.pl/
ma smak prawdziwego mięsa, posiadając jednocześnie całą gamę wartości
odżywczych
Roślinne produkty, które są tylko substytutem mięsa, lecz przede
https://www.planty.com.pl/
wszystkim pysznym i wartościowym urozmaiceniem dobrze zbilansowanej
diety.

Pole Na Stole

https://www.polenastole.pl/

Poley.me

https://poley.me/

Pora na Pola

https://poranapola.pl/

Primavika

http://www.primavika.pl/

Pro Natura

http://www.pronatura.com.pl/

ProBioVege

http://probiovege.com.pl/

Provita

http://www.provita.waw.pl/

PyszneEko

https://pyszneeko.pl/

Qurczak

https://qurczak.pl/

Rebread

https://www.rebread.com/

Rośleko

https://www.rosleko.pl/

Siejemy

http://siejemy.com/

Sprzedaż internetowa produktów z naturalnych składników, bez
konserwantów, pochodzących od małych lokalnych producentów.
Autonomiczny robot barmański, który eliminuje kolejki, oszczędza wodę i
zwiększa przychody ze sprzedaży alkoholu m.in. w barach i na eventach.
Internetowy targ dla mieszkańców całej Polski, gdzie można zamówić
naturalne jedzenie prosto od rolników i małych producentów.
Rodzinna firma, która produkuje tylko wegetariańskie posiłki, które
sprzedawane są w wielorazowych opakowaniach.
Producent zdrowej i ekologicznej żywności. Proponuje różnego rodzaju
kasze i makarony, super żywność, ziarna, dodatki śniadaniowe, mąki oraz
artykuły sojowe.
Firma zajmuje się opracowywaniem grupy roślinnych produktów (takich jak:
półpłynne przekąski, napoje roślinne czy proszki suszone rozpyłowo na
bazie tych napojów) przy zastosowaniu makuchów oraz kultur
starterowych.
Hurtownia z wegetariańskimi i ekologicznymi produktami. Zaopatruje sklepy
w produkty wyróżniające się sposobem produkcji, składem,
przeznaczeniem i jakością
Sklep internetowy z ekologiczną żywnością. Wszystkie produkty posiadają
stosowne certyfikaty potwierdzające ich ekologiczne pochodzenie
Producent roślinnej alternatywy mięsa drobiowego o wysokiej zawartości
białka wytwarzany z polskiej fasoli.
Stawiają na gospodarkę cyrkularną aby zapobiec marnowaniu chleba i
pracują m.in. nad upcyklingowanymi produktami spożywczymi i napojami
na bazie chleba.
Wegańskie napoje - gęste i pożywne zamienniki mleka w różnych
smakach.
Hydroponiczne laboratorium produkujące siewki warzyw, kiełki oraz pędy
roślin na potrzeby najlepszych polskich restauracji.

SmartBerries

https://smartberriestest.com/

Smilk

https://smilk.pl

SomiGRO

https://somigro.com/

Sunflower Plant
Power

https://www.facebook.com/SungurtPL/

Super Fudgjo

https://superfudgio.com/

Terrabio

http://terrabio.tech/

Tomata

http://tomata.pl/

Urban Vegan

https://www.urbanvegan.pl/

Ursa Maior

https://ursamaior.pl/

VEG ProBio

http://vegprobio.eu/

Vegan Bistro

https://lokalveganbistro.pl/

Prosty, mobliny test do oceny zawartości polifenoli w owocach i produktach
owocowych o wysokiej zawartości polifenoli. Przeznaczony dla
producentów soków i hodowców owoców.
Mleko modyfikowane dla noworodków, niemowląt i dzieci, które zawiera
dobroczynne colostrum i nie zawiera oleju palmowego.
Firma oferuje analizy aktywności mikrobiologicznej gleby pod kątem 3
aktywności kluczowych dla rolnictwa. Rolnik otrzymuje pełną informację o
kondycji biologicznej próbki gleby oraz dodatkowe wskazówki jak poprawić
jej parametry przy użyciu dostępnych na rynku, w tym naturalnych, mało
inwazyjnych metod.
Produkują sungurty - całkowicie roślinne jogurty na bazie nasion
słonecznika i pakują je w szklane słoiki. Są transparentni i ekologiczni.
Zdrowe słodycze dostępne w ofercie naszego sklepu powstają na bazie
unikalnych receptur opartych na wysokiej jakości naturalnych składnikach
organicznych pochodzenia roślinnego takich jak guma arabska, tłuszcz
kakaowy, syrop ryżowy czy cukier kokosowy.
Urządzenie autonomicznie wykonujące identyfikację genetyczną w celu
szybkiej identyfikacji patogenów czy mutacji genetycznych w rolnictwie.
Gliwicka Kooperatywa Spożywcza, która zrzesza lokalnych producentów
żywności. Poza wymianą dóbr materialnych TOMATA na być miejscem
spotkań ludzi, wymiany poglądów oraz powstawania nowych idei i realizacji
pomysłów
Sklep internetowy z wegańską żywnością stworzony by ułatwić dostęp do w
pełni roślinnych artykułów spożywczych, chemii, jak i kosmetyków.
Lokalny mikrobrowar tworzący naturalne produkty z poszanowaniem
środowiska i w zgodzie z zasadami gospodarki obiegu zamkniętego.
Firma dostarcza w 100% roślinne zamienniki nabiału z naturalnych
składników wspieranych przez bakterie probiotyczne.
Lokal posiadający w swojej ofercie roślinne dania i produkty spożywcze
takie jak m.in. boczek seitanowy, sosy, seitan kebab, czy mielone jaglane i
inne.

Vege Smak

https://vegesmak.pl/

Vege Vege

https://vegevege.pl/pl/

Veki

http://www.vekifood.com/

Vita Natura

https://www.sklepvita.pl/

Wawrzyniec

https://wawrzyniec.com.pl/

Wege Siostry

https://www.wegesiostry.pl/

wegeMikser

https://www.facebook.com/wegemikser/

Więzienna
Piekarnia

https://wieziennapiekarnia.pl/

Witamina Ducha

http://sklep.witaminaducha.pl/

Wojna warzyw

https://wojnawarzyw.pl/

Wspólny Stół

http://www.wspolnystol.org/

Yoush

https://yoush.co/

Naturalne wegańskie zamienniki dla mięsa tworzone przez młodą grupę
wegetarian o podobnych poglądach.
Wegański sklep internetowy, ze zdrową żywnością BIO.
Pierwsza polska marka, która stworzyła wegańskie odpowiedniki
produktów, smakiem przypominające śledzie i pasty z makreli
Sklep internetowy ze zdrową żywnością. Produkty wegetariańskie,
wegańskie, ekologiczne, a także dla alergików, cukrzyków czy osób na
diecie odchudzającej.
Naturalne pasty warzywne w słoikach.
Firma rodzinna produkująca wegańskie alternatywy dla nabiału. Produkty
są tworzone ręcznie przy użyciu najlepszych, naturalnych składników, w
tym żywych kultur bakterii.
Catering wegetariański oparty na ekologicznych i lokalnych produktach,
dostarczany na terenie Warszawy (Żoliborz) w słoikach, organizacja
przyjęć okolicznościowych w zakresie cateringu i wystroju.
Chleby żytnie na naturalnym zakwasie wypiekane w dawnym więzieniu na
Warmii i Mazurach, które można zamawiać również do paczkomatów.
Piekarnia zatrudniająca osoby z niepełnosprawnością, a także
potrzebujące pomocy.
Olejarnia produkująca czyste, naturalne oleje z polskich nasion. Oleje nie
posiadają żadnych dodatków, nie są rafinowane.
Firma, która dowozi pełnowartościowe, spełniające wszelkie wymagania
jakościowe produkty, których wygląd może nieco odbiegać od ideału.
Warzywa i owoce dpostarczane są prosto pod drzwi w ekologicznych
opakowaniach.
Restauracja prowadzona przez innowacyjną spółdzielnię socjalną, która
łączy różne środowiska wokół idei slow food oraz włączenia społecznego.
Kompletny i zbilansowany posiłek w poręcznej formie oparty na produktach
pochodzenia roślinnego.

Zakwasownia

https://zakwasownia.pl/

Zielony talerz

https://www.facebook.com/ZielonyTalerz

Zmiany Zmiany

https://zmianyzmiany.pl/

Polska rodzinna firma, która prowadzi produkcję żywności fermentowanej,
przepełnionej substancjami odżywczymi oraz prowadzenie organicznej
restauracji serwującej kuchnię roślinną w stylu fine casual.
Roślinna pracownia cukiernicza oferująca ekologiczne, etyczne i zdrowe
łakocie.
Wegańskie batony z naturalnych i zdrowych składników, które pozwolą
zaspokoić chęć na coś słodkiego, nie rezygnując przy tym ze zdrowego
żywienia

