


Współpraca związana z tworzeniem krótkich łańcuchów dostaw produktów rolnych



Bo swojskie jest najlepsze

Mleko prosto od krowy



Współpraca związana z tworzeniem krótkich łańcuchów dostaw 
produktów rolnych

Małopolska Grupa Rolnicza



Skrócenie łańcucha dostaw i rozszerzenie oferowanego asortymentu

Wiejski Koszyk



Prowadzenie wspólnej sprzedaży produktów i przetworów 
(produkcja rolna) z wykorzystaniem sklepu internetowego i stacjonarnego

Specjały Znad Obry



Utworzenie Grupy Operacyjnej EPI pod nazwą Niezapomniane Smaki której przedmiotem jest stworzenie i rozwój 
krótkiego łańcucha dostaw polegającego na zorganizowaniu i wspólnym wprowadzeniu na rynek produktów 

spożywczych oraz wspólna sprzedaż, dystrybucja i promocja produktów.

Niezapomniane Smaki



Skrócenie łańcucha dostaw, utworzenie wspólnej oferty oraz realizacja strategii 
współpracy przekładającej się na wzrost konkurencyjności i możliwości sprzedażowych

Pola Smaku



„Dobre, bo z Dolnego Śląska” Operacja dotyczy opracowania i wdrożenia nowego modelu 
krótkich łańcuchów dostaw żywności (KŁDŻ) w postaci tzw. rozwiązania kompleksowego

Zielona Dolina 
– Jakość z Dolnego Śląska



KŁŻ owoców z sadów 
Mazowsza



Kraina Krajny - współpraca producentów rolnych z województwa kujawsko-pomorskiego 
oraz wielkopolskiego w ramach krótkich łańcuchów dostaw żywności

Kraina Krajny



Opracowanie innowacyjnych modeli sprzedaży produktów rolnych w oparciu 
o producentów rolnych z Podlasia

Piwniczka Podlaska



Skrócenie łańcucha dostaw żywności poprzez organizację sklepu Agro integracja Healthy Food

Agro Integracja 
Healthy Food



Stworzenie Grupy Operacyjnej "Manufaktura Różanka" i wprowadzenie na rynek 4 produktów, 
które będą sprzedawane w ramach Krótkich Łańcuchów Dostaw

Manufaktura Różanka



Tworzenie krótkiego łańcucha dostaw

Pełna Paleta Warzyw



Utworzenie krótkiego łańcucha dostaw w ramach sprzedaży bezpośredniej wysokiej jakości 
produktów rolnych z woj. podlaskiego

Prosto z Podlasia



Najlepsze produkty bezpośrednio od rolnika

Pałacowa Manufaktura



AGRO-TREND



Produkty z Małopolski - mobilny system marketingu, sprzedaży, magazynowania i dystrybucji 
produktów wprost od rolnika

Marchewka Mobilna



Miodo Miody Premium- kanał dystrybucji dla najwyższej jakości, certyfikowanych polskich 
miodów

Miodo Miody Premium



Utworzenie krótkiego łańcucha dostaw gorczańskich przysmaków

Harnaś



FRESH OWOC



Zakup specjalistycznych maszyn wspomagających prowadzenie krótkiego łańcuchu dostaw 
produktów

Złote Jabłuszko



AGRO KOCIERZEW



Opolski Klaster Produktów 
Regionalnych



Wspólne wprowadzanie produktów rolnych na rynek

Od Pola do Stoła



Opracowanie krótkiego łańcucha dostaw opartego na produktach wysokiej jakości 
z jednoczesnym ograniczeniem liczby pośredników

Dostawcy Natury



Jak Babcię Kocham



Sprzedaż bezpośrednia naszych produktów polega na skróceniu łańcucha dostaw bez udziału 

pośredników oraz na zbudowaniu rozpoznawalnej marki, kojarzonej z jakością, świeżością i lokalnością

Smakoszyk Kujawski



Współpraca podhalańskich rolników przy tworzeniu krótkiego łańcucha dostaw

CAMPETRUS



Sudeccy Producenci



Skrócenie łańcucha dostaw poprzez zwiększenie możliwości dystrybucyjnych dzięki nowym punktom sprzedaży, 
przyspieszeniu dostaw z jednoczesnym podniesieniem jakości produktu

Lubuskie Wina Regionalne



Znany Rolnik



Jest Alternatywa! GRUPA PRODUCENCKA - Operacja mająca na celu stworzenie krótkiego łańcucha producentów rolnych 
oraz utworzenie lokalnych i współpracujących ze sobą miejsc odbioru i wzajemnej promocji oraz propagowania rolnictwa 

nieprzemysłowego.

Jest Alternatywa!



Producenci Ziemi 
Kamiennogórskiej



Wzrost potencjału sprzedażowego tradycyjnych gospodarstw rolnych poprzez stworzenie warunków
do przygotowania produktów i przetworów rolnych do sprzedaży dla konsumentów

Soki i warzywa od rolnika



Opracowanie i wdrożenie krótkiego łańcucha dostaw poprzez budowę przechowalni, zakup środka transportu 
oraz zastosowanie innowacyjnych metod dystrybucji i marketingu produktu

Grupa Opolskich 
Producentów Żywności 
,,Fresh 2U"



Sprzedaż płodów rolnych i i przetworów sporządzonych według tradycyjnych receptur

Pomorska 
Manufaktura Smaków



Grupa na zdrowie



Farma Parma



Sprzedaż płodów rolnych i ich przetworów pochodzących z rodzinnych manufaktur

Kaszubska 
Manufaktura Smaków



Sprzedaż bezpośrednia - spiżarnia

Spiżarnia 
- lokalne pożywienie



Grupa w trakcie przygotowywania wniosku w zakresie krótkich łańcuchów dostaw 
w trwającym naborze działania „Współpraca” 

Grupa Operacyjna 
Warszawa „Micro 
Centrum Logistyczne”


