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Aktywizacja społeczna
Nazwa

www

9dwunastych
Akademia Życia

https://9dwunastych.org/
https://podajdalej.org.pl

Akcja Demokracja

https://www.akcjademokracja.pl/

Associated.apps

brak

Browar Spółdzielczy

http://www.browarspoldzielczy.com/

BudgetBee
Cafe PoWoli

https://budgetbee.io/
http://spoldzielniawola.pl/

Cafe Równik

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

Centrum Finansowe Głuchych https://cfg.info.pl/
Cook'n'Learn

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

CoviJobs

https://www.covijobs.com/

Dalej Razem sp z o.o.

https://dalejrazem.pl/

Dancing Międzypokoleniowy

http://tiny.cc/x48y4y

Opis
Edukacja antydyskryminacyjna, równe traktowanie - prowadzenie oraz
wspieranie działań kulturalnych i społecznych.
Przygotowanie osób z niepełnosprawnością do samodzielnego życia.
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.
Działa w ramach Spółdzielni Socjalnej DALBA, której pracownikami są osoby
niepełnosprawne.
Aplikacja wspierająca zarządzanie firmowym budżetem i dodatkami dla
pracowników, oparta na działaniu budżetu partycypacyjnego. Skierowana
głównie do działów HR i kadry zarządzającej.
Kawiarnia prowadzona przez osoby z niepełnosprawnościami.
Kawiarnia, w której w rolę kelnerów i barmanów wcielają się podopieczni
z zaburzeniami rozwojowymi, takimi jak zespół Downa, autyzm i dysfazja.
Doradztwo ubezpieczeniowe i finansowe w Polskim Języku Migowym (PJM) dla
osób Głuchych i Słabosłyszących.
Platforma łącząca seniorów z obcokrajowcami żyjącymi na miejscu. Pozwala na
wymianę wartości międzykulturowych tradycyjnej kuchni i języka.
Portal z ogłoszeniami o pracę skierowany do osób, które utraciły zatrudnienie
z powodu pandemii koronawirusa.
Sklep prowadzony przez osoby z autyzmem. Zajmują się między innymi
produkcją wegańskich, zdrowych przekąsek. Przedsiębiorstwo prowadzi również
drukarnię internetową oraz sprzedaż plecaków i toreb.
Ideą Dancingu jest przełamywanie stereotypów związanych z postrzeganiem
starości, walka z wykluczeniem społecznym ze względu na wiek, łączenie
pokoleń.
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Deaf Respect

http://www.deafrespect.com/

Eataway

https://www.eataway.com/

Fado

http://spoldzielniafado.pl/

Feminoteka

https://feminoteka.pl/

Firma Społeczna Siedlisko

http://siedlisko.org.pl/

Fixly

https://fixly.pl/

Food&Life

www.psfoodlife.pl

Fundacja Fenomen

https://fundacjafenomen.pl/

Fundacja Samodzielność
od Kuchni

samodzielnoscodkuchni.pl

Fundacja Ternopilska

http://ternopilska.com/

Home Job
Jasne, że Alternatywa 21
(Czestochowa)
Klubokawiarnia Pożyteczna
Koduj dla Polski

Agencja badawczo-marketingowa zajmująca się konsultowaniem dostępności
projektów technologicznych, kampanii marketingowych oraz eventów dla osób
Głuchych.
Platforma łącząca ludzi, którzy chcą gotować z osobami, które chcą spróbować
domowego jedzenia.
Spółdzielnia zajmuje się podnoszeniem aktywności edukacyjno-zawodowej oraz
zwiększeniem zdolności do zatrudnienia w grupie 80 osób z wadami słuchu.
Fundacja 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 od usług, który łączy osoby szukające pomocy z odpowiednimi
wykonawcami/fachowcami.
Szkolenia w trakcie których wykorzystywany jest mobilny punkt gastronomiczny
(foodtruck), zatrudniający osoby niepełnosprawne.
Organizacja akcji społecznych mających na celu podniesienie jakości życia
mieszkańców Łodzi.
Fundacja poznaje podopiecznych domów dziecka z szefami kuchni,
przedsiębiorcami, lokalną administracją, a oni uczą młodzież podstaw
kuchennych działań i pomagają stanąć na własnych nogach.
Wsparcie migrantów w dążeniu do godnych warunków pracy i zamieszkania,
edukacji oraz aktywności w rozwoju ścieżki zawodowej.

Portal pracy zdalnej i elastycznej, którego celem jest promowanie ofert pracy,
https://homejob.pl/
którą łatwo połączyć z życiem osobistym.
Prowadzi klubokawiarnię "Alternatywa 21", w której pracują osoby
https://www.facebook.com/SpoldzielniaAlternatywa21/ z niepełnosprawnością.
Kawiarnia daje zatrudnienie osobom z niepełnosprawnością, a klientom pozwala
https://klubokawiarniapozyteczna.pl/
się z nimi oswoić.
Wdrażanie rozwiązań technologicznych dla rozwiązywania problemów
https://kodujdlapolski.pl/
społecznych.
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Krakowska Elektrownia
Społeczna

https://elektrowniaspoleczna.pl/

Kuchnia Czerwony Rower

http://czerwonyrower.otwartedrzwi.pl/

Kuchnia Konfliktu

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

Leżę i Pracuję

http://www.lezeipracuje.pl/

Mamo Pracuj

https://mamopracuj.pl/

Manumania

https://www.manumania.org/

Miasta bez Barier
Migam

http://www.miastabezbarier.pl/
http://migam.org/pl

Migtel

https://migtel.pl/

My dla Innych
Nais

http://mydlainnych.pl/
https://nais.pl/

not just shop
Outriders

http://notjustshop.com/
https://outride.rs/pl/

Panato

http://panato.org/

Pierwsza spółdzielnia "energetyczna" w Polsce. Celem KES 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.
Portal wspierający mamy, które szukają pracy pozwalającej łączyć życie rodzinne
i zawodowe. Portal publikuje oferty pracy specjalnie dla mam, ciekawe artykuły
i inspirujące historie.
Spółdzielnia socjalna, której nadrzędnym celem jest aktywizacja zawodowa osób
zagrożonych wykluczeniem na rynku pracy. Zajmuje się tworzeniem gadżetów
reklamowych.
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.
Aktywizacja osób z niepełnosprawnościami i prowadzenie sklepu
charytatywnego.
Narzędzie do nagradzania pracowników.
Agencja marketingowa, współpracująca z osobami z niepełnosprawnością (np.
szkołami dla dzieci niewidomych i niedowidzących, dziecięce szpitale, hospicja).
Serwis dziennikarski, który porusza międzynarodowe społeczne problemy.
Spółdzielni PANATO łączy lokalny rynek projektowy z ekologiczną produkcją
spersonalizowanych toreb i plecaków.
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ParrotOne

http://parrotone.com/

Planet Heroes

https://planetheroes.app/

Polak Pomaga
PolakPotrafi

https://polakpomaga.pl/
https://polakpotrafi.pl/

Propsy PR

https://propsypr.pl/

Rent and Lend
Seeing Assistant

https://rentandlend.pl/pl/
http://seeingassistant.tt.com.pl/pl/

Sevenet

https://komunikacjabezbarier.sevenet.pl/pl/

Siepomaga

https://www.siepomaga.pl/

SPOKO - Społeczny kosz
Spółdzielnia Socjalna
Pożyteczni

Synapsis

Szkoła Liderów
Teatr 21

Komunikator i inteligentna klawiatura dotykowa dostosowana do ograniczeń
manualnych seniorów, osób z niepełnosprawnościami i dzieci.
Pierwszy globalny eco-crowdfunding, w którym patroni z krajów rozwiniętych
płacą bohaterom krajów rozwijających się.
Platforma crowdfundingu charytatywnego - narzędzie dla NGOsów i osób
prywatnych, które poszukują wsparcia finansowego lub zajmują się jego
pozyskiwaniem.
Platforma crowdfundingowa.
Pierwsza w Polsce agencja PR kierująca swoją ofertę jedynie do organizacji
pozarządowych.
Platforma - internetowa przestrzeń do wypożyczania przedmiotów, propagująca
budowę więzi w lokalnych społecznościach, troskę o środowisko i ekonomię
dostępu.
Aplikacja wspomagająca osoby niedowidzące w ich życiu codziennym.
System komunikacji niewerbalnej, pozwalający na wykonywanie tłumaczeń
języka migowego online.

Platforma crowdfundingowa dla osób i organizacji, które ze względu na trudne
położenie potrzebują finansowego wsparcia.
Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej oraz pomoc w ich rozwoju, poprzez
https://www.jestesmyspoko.pl/
zapewnienie dotarcia z ich produktami do szerszego grona odbiorców.
Spółdzielnia prowadzi Klubokawiarnię "Pożyteczna", która zatrudnia osoby
z niepełnosprawnością intelektualną i pomaga im w stopniowym
https://www.facebook.com/klubokawiarnia.pozyteczna/ usamodzielnianiu.
Fundacja, której misją jest niesienie profesjonalnej pomocy dzieciom i dorosłym
osobom z autyzmem i ich rodzinom oraz wypracowywanie systemowych
https://synapsis.org.pl/
rozwiązań, które poprawią jakość ich życia.
Od 25 lat pracuje na rzecz rozwoju świadomego, opartego na wartościach
przywództwa. Wynajduje i wspiera liderów różnych obszarów życia publicznego:
w organizacjach pozarządowych, instytucjach samorządu terytorialnego oraz
http://www.szkola-liderow.pl/
w partiach i organizacjach politycznych.
Teatr, którego aktorami są osoby z zespołem Downa i autyzmem. Spektakle
https://teatr21.pl/
Teatru 21 są wystawiane w niektórych z warszawskich teatrów.
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ToTuPoint

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

TuDU
Wideotłumacz
Wielobranżowa Spółdzielnia
Socjalna ARTE

https://tudu.org.pl/
http://wideotlumacz.pl/

Zioła Siedleckie

http://www.ziolasiedleckie.pl/

Zwolnieni z teorii
Życie jest fajne

https://zwolnienizteorii.pl/
http://tiny.cc/2m9y4y

http://arte.bielawa.pl/

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.
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.
Zwolnieni z Teorii to platforma dla studentów i licealistów do tworzenia
własnych projektów społecznych.
Kawiarnia zatrudniająca 25 osób z autyzmem.

Budownictwo i wyposażenie wnętrz
Projektowanie, przerabianie i odnawianie starych mebli w duchu idei zero
waste.
Dystrybutor technologii do oczyszczania powietrza w pomieszczeniach
zamkniętych.
Projektowanie i sprzedaż domów modułowych, uwzględniane cele społeczne:
prawa człowieka, najlepsze praktyki związane z pracą i zatrudnieniem, kwestie
środowiskowe.
Firma tworząca na zamówienie zielone dachy.

50store

http://www.50store.pl/

ActivTek

http://activtek.pl/

BOXlife
Dachy Zielone

https://boxlife.business.site/
http://dachyzielone.net/

Dekudeku
Earth Heart

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

eDrop

https://www.edrop.io/

Pracownia odnawiania i malowania mebli farbami kredowymi oraz ozdabiania
przedmiotów techniką decoupage’u.
Budownictwo naturalne oparte o takie materiały jak glina i słoma.
Inteligentna nakładka na kran, która łączy się z aplikacją i monitoruje rzeczywiste
zużycie bieżącej wody. Aplikacja analizuje nawyki, tworzy statystki oraz daje
wskazówki jak oszczędzić więcej wody.

Ekologiczne Drogi

http://www.ekologicznedrogi.pl/index.php

Drogi budowane w technologii Consolid System charakteryzują się mniejszą
ingerencją w środowisko i mniejszym zużyciem zasobów.
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Electrotile

https://electrotile.com/

Enovio
Flexicube
GMO Design

http://www.enovio.pl/
https://flexicube.pl/
https://www.gmo-design.pl/

Gradis
Greenflor

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

Insignes Labs

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

Midi Architekci

https://midi-architekci.pl/

ML System
Odnawialnia

https://mlsystem.pl/
www.odnawialnia.pl

Pracownia Tynka

https://www.pracowniatynka.pl/

QNA Technology

https://qnatechnology.com/

RAW

https://theraw.net/

REC.ON

https://rec-on.eu/

ReSet Point

https://www.sklep.resetpoint.pl/

Firma zajmująca się projektowaniem i tworzeniem elementów budowlanych
zintegrowanych z fotowoltaiką. Jednym z innowacyjnych produktów firmy jest
blachodachówka fotowoltaiczna.
Firma oferująca rozwiązania z zakresu smart city, np. inteligentne meble
miejskie z wbudowanymi panelami fotowoltaicznymi.
Firma zajmuje się, adaptacją kontenerów na cele mieszkaniowe i biurowe.
Meble produkowane z drewna odzyskanego m.in. ze starych łodzi.
Oprogramowanie do automatycznego projektowania, zarządzania i sterowania
oświetleniem ulicznym, które pozwala na znaczną oszczędność energii oraz
obniżenie kosztów inwestycji.
Firma tworząca na zlecenie dachy zielone.
Innowacyjne wypełniacze antymikrobiotyczne stosowane do zabezpieczania
materiałów przed szkodliwym wpływem niepożądanych bakterii i grzybów,
w tym pleśni.
Projekty 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.
Warsztaty z renowacji starych mebli.
Pracownia recyklingu szkła, w której powstają naczynia, lampy, szkło użytkowe
z m.in. zużytych, stopionych butelek.
Rozwój technologii półprzewodnikowych kropek kwantowych oraz bazujących
na nich tuszów. Zastosowanie w fotowoltaice i w produkcji wyświetlaczy
o znacznie niższym zużyciu energii.
Projektowanie i produkcja mebli z litego drewna, impregnowanego naturalnymi
olejami oraz olejowoskami. Drewno (certyfikowane FSC) pozyskiwane
bezpośrednio, własny tartak.
Produkty wykonane są ręcznie z materiałów pochodzących z recyklingu (zużyte
części samochodowe oraz drewno z odzysku).
Sklep oferuje meble i przedmioty, które powstają z recyklingowanych
materiałów, takich jak palety, czy płócienne worki na kawę.
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ReStore

https://restore.org.pl/

Retromania
Rzeczy Studio

https://www.retromania.com.pl
https://www.rzeczystudio.pl/

Saule Technologies

https://sauletech.com/

SEEDiA

https://seedia.city/pl/

SENSE-Monitoring

https://sense-monitoring.com/

Silencions

http://silencions.com/pl/

Solace Housing

http://solace.house/

SolHotAir

https://www.solhotair.pl/

Spółdzielnia Socjalna Arkan
Green

http://arkangreen.pl/

Stolarnia Miejska

https://www.stolarniamiejska.com/

TRMEW Obrót
Twój Dom Pasywny

https://trmewobrot.pl/
http://twojdompasywny.pl/

Vegie
VestaEco
Virtual Power Plant

https://vegi.eu/
http://www.vestaeco.pl/
http://www.vpplant.pl/pl/

Sklep non-profit z otrzymanymi w postaci darowizn meblami, artykułami
wyposażenia wnętrz oraz materiałami wykończeniowymi. Prowadzi warsztaty
i edukację ekologiczną. Zysk przeznaczany na realizację celów statutowych
Fundacji Habitat for Humanity Poland.
Meble i wyposażenie wnętrz z drugiego obiegu oraz renowacja przedmiotów
vintage.
Meble ze starego drewna i upcycling elementów wystroju wnętrz.
Firma high-tech, która opracowuje innowacyjne ogniwa słoneczne na bazie
perowskitów.
Inteligentne, ekologiczne obiekty użytkowe małej architektury zasilane
odnawialnymi źródłami energii (np. ławki miejskie pozwalające podładować
telefon, meble posiadające dostęp do Wi-fi).
System monitorujący konstrukcję dachów - wykrywający przecieki
i optymalizujący odśnieżanie.
Projektowanie struktur tłumiących wibrację i hałas, z zastosowaniem w branżach
takich jak lotnictwo, motoryzacja, ciężki sprzęt budowlany oraz RTV/AGD.
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.
Warsztat "na godziny" to stanowiska stolarskie do wynajęcia, dzięki którym
można samemu stworzyć coś do domu lub odnowić stary mebel.
Dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej z elektrowni wodnych i paneli
słonecznych
Realizacja projektów domów pasywnych i energooszczędnych.
System ekologicznych, przydomowych ogrodów w pełni zautomatyzowanych
szklarniach oraz "zielone ściany" z ziołami do przyrządzania naparów do biur.
Produkcja materiałów budowlanych z rozwłóknionej słomy.
Optymalizacja zużycia energii w nowoczesnych budynkach wielkokubaturowych.
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Wertykalni
Wióry lecą

http://wertykalni.pl/
http://wioryleca.pl/

Kompleksowa realizacja zielonych ścian z roślin oraz mchów.
Stolarka, rękodzieło, renowacja, warsztaty.

Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju
Booster of Innovation

https://boosterofinnovation.com/

EduAkcja

https://www.edu-akcja.edu.pl/

Edukacja dla przyszłości
Ekologiczny Uniwersytet
Ludowy w Grzybowie
EMYS
Feblik
Fundacja Artectura

http://edukacjaprzyszlosci.pl/

Fundacja Digital University

https://digikids.pl/fundacja/

Fundacja Dobra Porażka

https://dobraporazka.pl/

Future Collars

https://www.futurecollars.pl/

Futuro Games

https://futurogames.com/

Gerere Fun For Good
GOOD WOOD Poland

https://www.gerere.com/
https://goodwoodpoland.pl/

Grupa Slow

http://grupaslow.pl/

Happy Nest

https://www.happynest.center/

http://www.eul.grzybow.pl/
https://emys.co/
https://feblik.pl/
artectura.org

Doradztwo w zakresie projektowania zrównoważonych innowacji.
Nowoczesny program szkoleń online dla nauczycieli wychowania
przedszkolnego.
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.
Edukacja młodych rolników w zakresie samodzielnego prowadzenia
gospodarstwa ekologicznego.
Robot społeczny EMYS do nauki języków obcych dla dzieci w wieku 3-7 lat.
Platforma z warsztatami i inspiracjami zrzeszająca ludzi wokół działań twórczych.
Warsztaty architektoniczne i artystyczne dla dzieci.
Rozwijanie kompetencji cyfrowych u dzieci i młodzieży poprzez rożnego rodzaju
programy edukacyjne, również dla podopiecznych świetlic środowiskowych,
domów dziecka oraz środowisk wykluczonych
Rozwój osób i organizacji poprzez naukę skutecznego pozyskiwania
doświadczenia z przeżytych porażek.
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.
Projektowanie aplikacji, które przy użyciu grywalizacji angażują użytkowników
i budują nawyki poprzez pozytywne doświadczenia.
Drewniane zabawki wspierające rozwój i kreatywność dzieci.
Aktywna promocja trendu ‚slow’ - lokalne, zdrowe i mądre podejście do
konsumpcji.
Centrum oferujące zajęcia i warsztaty, które mają na celu walkę ze stresem,
obniżonym nastrojem, rozwój osobisty oraz pracę z ciałem.
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Hencz Toys

https://hencztoys.pl/

Her Impact

https://herimpact.co/news

Kosmos dla Dziewczynek

https://fundacjakosmos.org/

Little Chef

http://littlechef.pl/

Majsterki

http://majsterki.pl/

MusicON

https://www.musiconclub.com/pl/home

Oddam Odpady

http://oddamodpady.pl/

Pani Swojego Czasu

https://www.paniswojegoczasu.pl/

Planeta Kreatorów

https://planetakreatorow.org.pl

Polska Witalna

www.polskawitalna.pl

Replay Toys

https://replaytoys.pl

RoślinnieJemy

https://roslinniejemy.org/

Siedlisko Zielono Mi
Stuka Puka

https://www.zielonomi-obez.org/
https://stukapuka.com/

Rodzinna firma produkująca zabawki sensoryczne wspierające prawidłowy
rozwój dziecka. Zabawki są wykonane z bezpiecznych materiałów.
Her Impact to pierwsza w Polsce aplikacja webowa, która oferuje młodym
kobietom spersonalizowane doradztwo zawodowe, mentoring i wspierającą
społeczność.
Wzmacnianie dziewczynek. Fundacja wydaje dwumiesięcznik Kosmos dla
Dziewczynek, prowadzi działania edukacyjne, bierze udział w debacie publicznej.
Szkoła Gotowania dla dzieci. Celem jest rozwijanie zdolności kulinarnych u dzieci
i nauka o zdrowych składnikach. Szkoła organizuje również warsztaty dla szkół i
przedszkoli.
Warsztaty majsterkowania dla dzieci i dorosłych. Majsterki umożliwiają również
wynajem pracowni.
Urządzenie edukacyjne wspomagające kreatywność dzieci, pozwalające na
nabycie podstaw wiedzy o programowaniu i komponowaniu.
Edukacja o odpadach - warsztaty, wystawy, wykłady, mentoring prowadzony
we współpracy i na zlecenie instytucji publicznych i firm.
Kursy online dla kobiet, które chcą nauczyć się zarządzać sobą w czasie. Część
dochodu jest przekazywana organizacjom pozarządowym.
Warsztaty dla dzieci oparte na metodzie design thinking, których celem jest
rozwinięcie kompetencji XXI wieku i budowanie świadomości odpowiedzialności
za planetę, warsztaty wokół SDGs.
Propagowanie zrównoważonego stylu życia bazującego na trzech filarach:
mindfulness, umiarkowana aktywność, diet coaching.
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.
Roślinniejemy wspiera branżę właścicieli lokali gastronomicznych i producentów
żywności we wprowadzaniu roślinnych produktów i dań.
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.
Drewniane zabawki i materiały edukacyjne.
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Szumisie Szumiące

sklep.szumisie.pl

Świetlice pasji

https://www.swietlicepasji.pl/

The New Answer
TupTupTup

www.edu-akcja.edu.pl
https://tuptuptup.org.pl/

Wioski Home

https://www.wioski.co/

Wooden story

https://woodenstory.pl/pl/

Szumisie. 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.
Innowacyjna sieć żłobków, punktów opieki dziennej i klubów dziecięcych
inspirowanych filozofią Reggio Emilia.
Zabawki z certyfikowanego drewna, do nadania koloru używane są naturalne
barwniki z eko-certyfikatem.

Kosmetyki i środki czystości
Alkemie
Asoa

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

Balja
Betterland
Biolindo
Cashee Naturals

www.balja.pl
https://www.betterland.pl/
https://www.biolindo.pl/
https://casheenaturals.pl/

Clochee

https://www.clochee.com/

Cosmetomat

https://cosmetomat.pl/

Creamy
Domowy Kosmetyk
Ecolore
e-Fiore

https://creamy.pl/
https://www.domowykosmetyk.pl/
https://ecolore.pl/
https://www.e-fiore.pl/

Kosmetyki z naturalnych i ekologicznych składników.
Naturalne i ekologiczne kosmetyki.
Ekologiczne środki czystości powstające z dbałością o zdrowie i bezpieczeństwo
środowiska naturalnego.
Sklep z ekologicznymi produktami.
Ekologiczne i naturalne środki czystości.
Organiczne, naturalne i ekologiczne kosmetyki.
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.
Naturalne kosmetyki wytwarzane ręcznie w małej manufakturze.
Naturalne, mineralne kosmetyki do makijażu.
Internetowy sklep z naturalnymi kosmetykami.
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Ekopolka

https://ekopolka.pl/

Fridge

https://fridge.pl/

Hagi Cometics
Herbi Clean
Hola Care
IOSSI
Jan Barba

https://hagi.com.pl/pl/
http://herbiclean.com/
https://holacare.pl/
https://www.iossi.eu/
http://janbarba.com/

Klar
Klareko
Kostka Mydła
La Le

http://klarpolska.pl/
https://klareko.com/
https://kostkamydla.pl/
https://la-le.pl/

Lady of Nature
Loving Eco
Majru
MELLI care
Męska Wyspa

https://ladyofnature.pl/
https://www.lovingeco.pl/
https://majru.com/
mellicare.pl
https://meskawyspa.pl/

Ministerstwo Dobrego Mydła http://www.ministerstwodobregomydla.pl/
Miodowa Mydlarnia

https://miodowamydlarnia.pl/

Mokosh

https://www.mokosh.pl/

Mydlarnia Cztery Szpaki
Mydło Stacja
Natu Handmade

https://www.4szpaki.pl
https://www.mydlostacja.pl/
http://natuhandmade.pl/

Sklep internetowy z niszowymi naturalnymi kosmetykami i ekologicznymi
środkami czystości.
Świeże kosmetyki prosto z lodówki na bazie naturalnych składników, 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.
Hipoalergiczne i bezzapachowe kosmetyki naturalne.
Manufaktura tworząca naturalne kosmetyki.
Manufaktura kosmetyków naturalnych.
Przyjazne dla środowiska środki czystości, pakowane w butelki produkowane
w 100% z plastiku z recyklingu.
Ekologiczne środki czystości.
Kosmetyki naturalne tworzone w duchu zero waste.
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.
Kosmetyki naturalne, które tworzone są z troską o środowisko naturalne.
Kosmetyki z naturalnych składników.
Kremy do rąk i stóp o właściwościach pielęgnujących i leczniczych.
Kosmetyki naturalne dla mężczyzn.
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.
Naturalne kosmetyki bez plastikowych opakowań, m. in. szampony w kostce
i dezodoranty w kremie.
Kosmetyki z naturalnych składników.
Wegańskie, ręcznie wyrabiane naturalne kosmetyki cruelty free.
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Naturativ

https://www.naturativ.pl/

Naturologia
Neauty Minerals

https://naturologia.pl/
https://www.neauty.pl/

Nieraz
Nova Kosmetyki
Ondo Pracownia

https://nieraz.pl/
https://novakosmetyki.pl/pl/
http://ondopracownia.pl/

Phenome
Pixie Cosmetics
Purite
Republika Mydła

https://phenome.eu/pl_pl
https://pixiecosmetics.com/
https://www.shop.purite.pl/
https://republikamydla.com/

Resibo
Senelle

https://resibo.pl/
https://senelle.pl/

Senkara
Skład Prosty

https://senkara.pl/
https://skladprosty.pl/

Soap Szop

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

Swonco
Sydoka

https://swonco.pl/
https://sydoka.pl/

Szmaragdowe Żuki
Veoli Botanica

http://szmaragdowezuki.pl/
https://veolibotanica.pl/

Yope

https://yope.me/

Polskie certyfikowane kosmetyki naturalne.
Ręcznie wytwarzane kosmetyki naturalne. W ofercie znajdują się również
naturalne świecie i akcesoria zero waste np. bambusowe patyczki do uszu.
Naturalne, 100% mineralne kosmetyki do makijażu.
Produkcja ekologicznych, wegańskich mydeł i środków czystości. Płynne
produkty są sprzedawane w szklanych butelkach, które można zwrócić do
ponownego uzupełnienia. Złotówka ze sprzedanego produktu jest przeznaczana
na wybrany cel społeczny.
Producent hipoalergicznych kosmetyków opartych o naturalne składniki.
Naturalne mydła do ciała i twarzy.
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.
Naturalne kosmetyki do wykonywania makijażu.
Naturalne kosmetyki na bazie roślinnych składników.
Naturalne mydła i inne kosmetyki do ciała i twarzy.
Producent naturalnych, wegańskich kosmetyków w biodegradowalnych
opakowaniach.
Kosmetyki naturalne z certyfikatem cruelty free i viva.
Kosmetyki tworzone z naturalnych składników, pakowane w wielorazowe
pojemniki.
Sklep internetowy z naturalnymi kosmetykami o prostym składzie.
Wegańskie naturalne kosmetyki pakowane w łatwe do poddania recyklingowi
opakowania.
Ekologiczne środki czystości, których receptury oparte są wyłącznie
o sprawdzone surowce pochodzenia roślinnego.
Naturalne kosmetyki oraz ekologiczne środki czystości.
Kosmetyki naturalne pakowane zgodnie z zero-waste. Możliwość zwrotu
opakowań i otrzymania rabatu.
Produkcja naturalnych, wegańskich kosmetyków tylko z polskich produktów.
Naturalne kosmetyki oraz środki czystości. W sklepie stacjonarnym istnieje
możliwość napełnienia swojego pojemnika.
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Your Kaya
Your Natural Side

https://yourkaya.com/
http://yournaturalside.eu/

Ziolove

https://ziolove.pl/

Produkty do higieny intymnej z naturalnych składników i edukacja na temat
menstruacji.
Naturalne kosmetyki cruelty free.
Zioła i ziołowe szampony do włosów, stworzone przez zielarza z 40-letnim
doświadczeniem i jego córkę.

Ochrona bioróżnorodności
BACTrem Sp. z o.o.

http://www.bactrem.pl/

Bioseco

http://bioseco.com/

Digital Crops

https://www.digitalcrops.pl/

HiProMine

http://www.hipromine.com/pl/

Łąka

http://laka.org.pl/

Orbitile

http://orbitile.com/

Planet Heroes

https://planetheroes.pl/home

Pszczelarium

http://pszczelarium.pl/

RDLS

http://rdls.pl/

SatAgro
SYMBIONA

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

Badania mikrobiologiczne i opracowywanie nowych biotechnologii mających
na celu wykorzystanie pożytecznych bakterii do ochrony środowiska.
System do monitorowania i ochrony ptaków przed zderzeniami z samolotami,
farmami wiatrowymi i liniami trakcyjnymi.
Platforma, która dostarcza rolnikom, producentom, firmom narzędzi do
monitorowania upraw, predykcji zagrożeń, rzetelnych kalkulacji i utrzymania
parametrów jakościowych uprawy.
Firma zajmuje się pozyskiwaniem białka z owadów, m.in. do pasz i nawozów bez
kosztownej produkcji mięsa.
Nasadzanie łąk kwietnych, doradztwo, warsztaty i imprezy dotyczące ochrony
środowiska. Pracuje również nad antysmogową mieszanką nasion roślin.
Automatyczne narzędzia do wspomagania decyzji w kontrolach
wielkoobszarowych. Firma analizuje przede wszystkim dane satelitarne,
korzystając z zaawansowanych metod uczenia maszynowego i AI.
Internetowa platforma, działająca na zasadzie crowdfundingu. Użytkownicy
mogą udostępniać swoje inicjatywy sprzątania zaśmieconych miejsc i zbierać
dotacje.
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.
Aplikacja pozwalająca bardziej efektywnie zarządzać gospodarstwem na
podstawie analiz danych z obserwacji satelitarnych.
Nowoczesne technologie beztlenowe i membranowe do oczyszczania ścieków.
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Whiff Zone

https://whiff.zone/

System umożliwiający wiarygodny pomiar zanieczyszczeń powietrza
i automatyzowany system wyznaczania optymalnego nasadzenia zieleni, która
poprawia jakość powietrza.

Odpowiedzialna moda
Alexandra K

https://www.alexandrak.co/lang/pl

Ananas

https://www.ananaswarsaw.pl

Argentum Yacht Tuning

https://argentumyacht.com/

Argument
Balagan

https://argumentshop.pl/
https://balaganstudio.com/pl/

Biblioteka Ubrań

http://www.bibliotekaubran.pl/

Bohema Clothing

https://bohemaclothing.com/

Celebrity 2 Use
Code Zero
CRUSH

https://celebrity2use.com
https://www.codezero.pl/
https://www.facebook.com/CRUSHpl/

Dzień dobry sklep

https://dziendobrysklep.com/

Elementy
Fairma

https://elementywear.com
https://fairma.pl/pl/

Foliklo

http://www.foliklo.com/

Wegańskie torby szyte z tkaniny freedom leather, wykonanej jest w 100%
z silikonu, który nie zawiera tworzyw sztucznych oraz ropy naftowej.
Sklep z wegańską odzieżą, w ofercie posiada bardzo dużą ilość produktów
z pinatexu, czyli materiału skóropodobnego tworzonego z liści ananasów.
Torby szyte z recyklingowanych materiałów pochodzących z Europy, głównie
z nieużywanych już żagli.
Skórzane torebki, do których wykorzystywany jest materiał traktowany jako
odpad poprodukcyjny.
Rzemieślnicze, klasyczne obuwie wytwarzane z wysokiej jakości skór.
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).
Internetowy butik, w którym można kupić rzeczy osób znanych publicznie, a 60%
ceny zakupu wpływa bezpośrednio na rachunek wskazanej fundacji lub
stowarzyszenia.
Torby szyte z wytrzymałych tkanin żaglowych, a także z nieużywanych już żagli.
Sklep stacjonarny z wysokiej jakości odzieżą z drugiej ręki.
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.
Unikatowe torby ze starych plandek samochodowych, etui z nieaktualnych
banerów reklamowych, nerki z bilbordów, portfele, odblaskowe opaski
i pokrowce z recyklingowych materiałów.
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gego

https://gego.world/

granatOVO
HO::LO
Hopla Store
IMPRM Studio
Kazimierz Odnowiciel

https://granatovo.com/
https://ho-lo.pl/
http://hoplastore.pl/
https://www.imprm-studio.com/
https://odnowiciel.com/

Kokoworld
Kukukid

https://www.kokoworld.pl/
https://www.kukukid.com/

LenKind

https://lenkind.pl/

Love The Dress
Mapaya
Maruna
NAGO
Namaqua

https://lovethedress.pl/
http://www.mapaya.pl/
http://maruna.pl/
https://nago.store/
http://www.namaqua.pl/

Nanaf Organic

https://nanaforganic.pl/

Nepalove
Not A Slogan

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

Oak Bags
Obcy w mojej szafie

http://www.oak-bags.com/
https://www.facebook.com/obcywmojejszafie/

Osnowa
Pantalones

https://osnowa.co/
https://pantalonesstore.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.
Współczesne torby z reklam i zaadaptowanych, recyklingowanych materiałów.
Sklep internetowy z klasycznymi, dobrej jakości ubraniami z drugiej ręki.
Polska marka tworząca ubrania jedynie z certyfikowanych tkanin.
Renowacja i personalizacja obuwia sportowego.
Sklep z rękodziełem z całego świata, którego sprzedaż umożliwia podnoszenie
jakości życia wytwórców.
Marka ubranek dziecięcych tworzonych w 100% w Polsce.
Ekologiczna marka tworząca ubranka dla dzieci z lnu produkowanego w Polsce,
z certyfikatem OEKO-TEX.
Wypożyczalnia sukienek od znanych projektantów za ułamek ceny katalogowej
oraz możliwość wystawienia własnej sukni.
Sklep z rękodziełem z całego świata.
Torebki i ubrania szyte z materiałów z odzysku.
Klasyczne ubrania, które szyte są w Polsce z certyfikowanych materiałów.
Sklep internetowy z ubraniami i kosmetykami z certyfikatem Fair Trade.
Ekologiczna odzież dziecięca z bawełny organicznej. W ofercie również produkty
odzieżowe dla kobiet w ciąży, a także akcesoria np. poduszki, ręczniki.
Produkty sprowadzane bezpośrednio od lokalnych producentów z Nepalu,
promujemy godne warunki pracy, 5% od każdego sprzedanego produktu
przeznaczamy na wsparcie lokalnej szkoły.
Sklep z wegańską odzieżą.
Torebki i plecaki z tkaniny korkowej w pełni biodegradowalnej, produkowane
w niewielkiej pracowni kaletniczej.
Second hand z ubraniami vintage wysokiej jakości.
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.
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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.
Ilustrowane ubranka dla niemowląt wykonane z bawełny organicznej
z certyfikatem Fairtrade.
Secondhand online i społeczność miłośników mody z drugiej ręki.
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 z autorskimi projektami przede wszystkim marynarek, które powstają
z rzeczy z drugiego obiegu, a także miejsce z selekcją ubrań i dodatków.
Akcesoria ze skóry pochodzącej z odpadów produkcyjnych firm zajmujących się
szyciem tapicerek.
Renowacja, czyszczenie i naprawa obuwia.
Sprzedaż odzieży, głównie T-shirtów z drugiej ręki i z nadrukowanymi hasłami.
Plecaki i torby uszyte z recyklingowanych materiałów.
Ręcznie szyte, ekologiczne akcesoria. Do produkcji wykorzystywane są ubrania
z second handów.
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, produkowana od początku
do końca w Polsce.

Peakapre
PIEL

https://peakapre.pl/
https://studiopiel.com/pl/

Pontiki
Powear.me

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

Pro-be
Pucybuci

https://pro-be.com/
http://pucybuty.pl/

Saint Warsaw

http://saintwarsaw.pl/

Shof Shop
SneakersSpa
Surplus Project
Tapczan Bag

http://www.shof.pl/
https://sneakersspa.pl/
https://surplus-project.com/
https://www.facebook.com/tapczanbag/

There Is No More

https://thereisnomore-shop.com/

Trashki

https://trashki.pl/

Trykot

https://www.trykot.com/

Turbotorby

http://tiny.cc/2i9y4y

Tyszert

https://tyszert.com/

Ubrania do oddania

https://www.ubraniadooddania.pl/

URCHYNN

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

Zbiórka odzieży, z której każde 10kg to 10zł przekazywane na konto bankowe
wskazanej przez darczyńcę organizacji charytatywnej.
Produkcja skórzanych torebek. Produkty wykonane są z wtórnej, upcyclingowej
skóry naturalnej.

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

Produkcja i sprzedaż ubrań przez osoby marginalizowane społecznie, członkowie
spółdzielni aktywnie wpływają na wytwarzany asortyment.

Ushirika
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Vvidoki
WearSo.Organic
Zodzysq

Uniwersalna, basicowa odzież tworzona w zrównoważony sposób,
w limitowanych ilościach.
Produkcja ubrań z organicznej bawełny.
Plecaki, torby i nerki, które szyte są ze skrawków niepotrzebnych już ubrań.

https://vvidoki.pl/
http://wearso.com/
https://www.zodzysq.pl

Ograniczanie zużycia surowców
aleWorek

https://aleworek.pl/

Bazar Miejski

https://bazarmiejski.com/

Beepack
Bez Folii

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

Bin-e

http://bine.world/

Bio2materials

http://bio2materials.com

BIOre
Biotrem
Bobolider

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

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.
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.
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.

Cantino
Dekoeko

https://cantino.pl
http://dekoeko.com/

Przyjazne dla środowiska, w pełni biodegradowalne, jednorazowe opakowania
ekologiczne oraz naczynia wielorazowe.
Platforma dla produktów tworzonych z upcyklingowanych materiałów.

EcoBean

http://ecobean.pl/pl/start-pl/

Ekologiczny Patrol

brak

Ekorozmaitości
Ekoty

https://ekorozmaitosci.pl/
https://ekoty.eu/

Unikalna technologia przetwarzania fusów po kawie w brykiet, stanowiący
zieloną alternatywę dla tradycyjnych materiałów opałowych.
Projekt aplikacji, która połączy funkcje mapy z możliwością zaznaczenia na niej
dokładnej lokalizacji dzikiego wysypiska, pełniącej również funkcje edukacyjne.
Produkty do pielęgnacji i codziennego użytku w duchu zero waste, które
wykonane są z naturalnych materiałów.
Sklep online z produktami zero waste.
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Foodsi

http://www.foodsi.pl/

Greenbin

https://www.greenbin.app/

Handerek Technologies
HandyShower
Igle Figle

handerek-technologies.com
http://handyshower.pl/
https://igle-figle.pl/

IPP Sp. z o.o.

https://www.ipp.com.pl/

Jopek Recykling

http://jopek-recykling.pl/

KuMin.Sys

https://venturishoreca.com/

MakeGrowLab

https://www.makegrowlab.com/

Mama Pożycza

https://www.mamapozycza.pl/

Masz.to

https://maszto.app/

Maszyny na Godziny
Minimal

https://www.maszynynagodziny.pl/
https://minimal.com.pl/

Moja Butelka

https://www.mojabutelka.pl/

Aplikacja umożliwia zakupienie tańszego posiłku z restauracji, który nie został
wykupiony wcześniej, a pozostawiony do kolejnego dnia uległby zepsuciu.
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.
Przetwarzanie tworzyw sztucznych m.in. na olej napędowy. Rozwiązanie pomaga
zagospodarowywać nieumyte, zmieszane odpady.
Przenośny dystrybutor wody, który pozwala oszczędzić jej zużycie.
Wielorazowe i ekologiczne pieluchy.
System Indywidualnej Segregacji Odpadów T-Master ELMO (Elektroniczny
Licznik Miejskich Odpadów), czyli innowacyjny sposób na rozliczanie
mieszkańców zabudowy wielorodzinnej z zadeklarowanej segregacji śmieci.
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. Za projekt odpowiada TSBC-Tomasz
Szuba Usługi Doradcze.
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.
Sklep internetowy z produktami umożliwiającymi życie w duchu zero waste.
Sklep z ekologicznymi butelkami, kubkami i akcesoriami wielorazowego użytku
np. słomki metalowe, słomki szklane, lunch boxy itp.
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NapiFeryn BioTech
Nextplease

http://www.napiferyn.pl
https://nextplease.app/

North

https://north.pl/

Nurn

https://nurn.co/pl/

Offee

https://www.offee-sthlm.com/

Owijki

https://owijki.com.pl/

Panda Wanda
Perfect Cup

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

Plan Planeta
Plenti

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

Po-Dzielnia

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

Rentao

https://rentao.pl/

Sakwabag
Sklep bez pudła
Stojo

https://sakwabag.com/
http://sklepbezpudla.pl/
https://stojo.pl/

Syntoil

https://www.syntoil.pl/

Take!Cup
The Basic Market

https://www.takecup.pl/
http://thebasicmarket.com/

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.
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.
Donice wytwarzane z fusów oraz z biodegradowalnego polimeru. Wewnętrzna
część donicy rozpuszcza się po zetknięciu z bakteriami żyjącymi w glebie.
Woskowijki z woskiem pszczelim wielokrotnego użytku. Produkty stanowią
zamiennik folii spożywczej.
Wegański sklep, w którym możemy kupić wielorazowe sztućce, produkty
z bambusa i ekokosmetyki.
Kubeczek menstruacyjny dla kobiet.
Sklep internetowy promujący zrównoważony, zdrowy styl życia oraz pomoc
innym. Zysk jest przekazywany na wybrany cel społeczny.
Aplikacja umożliwiająca wypożyczanie elektroniki on-demand.
Sklep, w którym zostawia się niepotrzebne rzeczy i zabiera te, które nam mogą
się przydać. To również centrum edukacyjno-kulturalne organizujące warsztaty
i wystawy związane z tematyką upcyklingu.
Platforma umożliwia maksymalne wykorzystanie potencjału sprzętu, z którego
przedsiębiorstwo nie korzysta regularnie poprzez wypożyczenie go innej firmie.
Sklep, w którym można kupić wielorazowe woreczki do ważenia warzyw
i owoców.
Produkty, które umożliwiają ekologiczne życie, według idei zero waste.
Wygodne w użytkowaniu, składane kubki wielokrotnego użytku.
Produkcja i sprzedaż instalacji do przetwarzania zużytych opon i odpadów
gumowych na komercyjne produkty.
System kaucyjny w ramach którego oferowane są wielorazowe kubki do
gorących napojów sprzedawanych na wynos.
Sklep z rzeczami, które pozwalają ograniczyć zużycie odpadów.
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Too Good To Go

https://toogoodtogo.pl/pl

Warsztat na Patencie

https://www.facebook.com/WarsztatNaPatencie/

Aplikacja umożliwiająca użytkownikom zakup w okazyjnych cenach posiłków,
które inaczej wylądowałyby w koszu.
Warsztat na Patencie – upcyclingowe meble miejskie i przedmioty użytkowe.
Warsztat spełnia również misję społeczną, aktywizuje społecznie i zawodowo
osoby wykluczone.

WasteLab

http://waste-lab.com/

Przerabianie liści i pulpy buraczanej na kompostowalne biomateriały, które
mogą stać się alternatywą dla tworzyw sztucznych.

Wielorazówka
Wosh Wosh

https://www.wielorazowka.pl/
http://woshwosh.pl/

Woskowijki by Malu

https://woskowijki.pl

Sklep - woreczki bawełniane wielokrotnego użytku do ważenia warzyw
i owoców, bambusowe szczoteczki, metalowe słomki, naturalne mydła.
Czyszczenie, renowacja i personalizacja obuwia.
Naturalna alternatywa dla folii spożywczej, tworzone są z organicznej bawełny
i wosku pszczelego.

Zdrowie
Activy

https://activy.bike/pl/

Aether Biomedical

https://www.aetherbiomedical.com/

Afib Companion

https://afibcompanion.org/

Aida

https://aidadx.io/

Airror

https://airror.pl/

Alergis

https://www.facebook.com/Alergis/

AppiCare

http://appicare.pl/

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.
System do monitorowania zapotrzebowania vs. stanów magazynowych krwi
w placówkach medycznych.
System umożliwiający wiarygodny pomiar zanieczyszczeń powietrza i
automatyzowany system wyznaczania optymalnego nasadzenia zieleni, która
poprawia jakość powietrza.
Platforma skierowana do alergików będących na diecie eliminacyjnej, która
ułatwia komponowanie posiłków.
Aplikacja on-line usprawniająca codzienną pracę z przewlekle chorymi
pacjentami poprzez gromadzenie ich dokumentacji medycznej, monitorowanie
objawów i samopoczucia chorych oraz umożliwianie zdalnej konsultacji
z lekarzem.
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Biolumo
Blue Bird
Blumil

https://www.biolumo.eu/
http://bluebirdergo.com/
https://blumil.pl/

Cardio Cube

https://www.cardiocube.com/

Cardiomo

https://cardiomo.com/

Data Spire
Dr Omnibus
ExoLimbs

brak
http://dromnibus.com/
http://exolimbs.com/forinvestors.html

Fundacja Centrum Innowacji i
Rozwoju
http://www.fundacjacentrum.pl/

Fundacja Małych Serc

http://www.fundacjamalychserc.pl/index.php

Fundacja Viva et Natura
Genomtec

https://www.vitaetnatura.pl/
http://genomtec.com/

Glaze Prosthetics

https://glazeprosthetics.com/

GlobalX Solutions

https://globalxsolutions.pl/

Glucoactive

https://gluco-active.com/

Urządzenie diagnostyczne, które pomoże lekarzowi sprawdzić jaki antybiotyk
najlepiej zadziała u danego pacjenta.
Produkcja ergonomicznych foteli biurowych.
Produkcja wózków inwalidzkich na 2 kołach z napędem elektrycznym
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.
Wykorzystanie miejskich systemów rowerowych oraz hulajnóg elektrycznych do
monitoringu jakości powietrza poprzez integrację urządzeń pomiarowych
i sensorów z systemem zdalnego monitorowania.
Gry wspierające terapię behawioralną dzieci z autyzmem.
Firma zajmuje się produkcją inteligentnych protez kończyn dolnych.
Profilaktyka i promocja zdrowia. Osobami zatrudnionymi do pracy w profilaktyce
nowotworów piersi są osoby niewidome, które dzięki szczególnej wrażliwości
dotykowej są w stanie wyczuć niewielkie zmiany.
"Ośmiorniczki dla wcześniaków" - fundacja wyposaża oddziały noworodkowe
w szydełkowe ośmiorniczki., których macki przypominają wcześniakom
pępowinę oraz zapobiegają przed wyrywaniem przez maluchy kabelków, które
są podłączone do aparatur podtrzymujących je przy życiu.
Sprzedaż żywności ekologicznej, promowanie zdrowych nawyków żywieniowych
oraz współpraca z branżą medyczną w zakresie eko żywienia.
Mobilne urządzenie diagnostyczne wykrywające patogeny.
Producent designerskich protez kończyn górnych. Dzięki drukowi 3D
i wykorzystaniu technologii SLS, stworzyli pierwsze na świecie designerskie
protezy rąk oraz system łatwej ich wymienialności.
Start up opracował platformę “Proces”, która poprzez aplikację Cobe Al Coach
ma ułatwić młodzieży dostęp online do terapeutów pracujący w nurcie
poznawczo -behawioralnym.
Bezinwazyjne glukometry odpowiadające na globalny problem bezbolesnego
monitorowania przebiegu leczenia cukrzycy.
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Grupa Wsparcia
Helping Hands
I Love Grain

https://grupawsparcia.pl
https://hh24.pl/
https://ilovegrain.com/pl/

iCoachi

http://www.icoachi.com/

InfoScan

http://infoscan.pl/

KF niccolum
Lekko Wear
Luna

http://kfniccolum.pl/
https://lekkowear.pl/
https://egzotech.com/

Mednavi

https://mednavi.pl/

MNM Diagnostcs

https://mnm.bio/

Nestmedic
Neuro Device

http://nestmedic.com/
http://www.neurodevice.pl/

Numed

http://www.numed.pl/

Oddech to życie

https://www.oddechtozycie.pl/
http://www.ludzieimedycyna.pl/pacjenci-pacjentomdla-pacjentow/

Pacjenci Pacjentom

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.
System wspierający walkę z nałogiem alkoholowym.
Ekologiczne poduszki i akcesoria 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.
Budowanie świadomości na temat chorób skórnych, zapobieganie alergiom
kontaktowym oraz niesienie pomocy poprzez udostępnianie oferty produktów
podnoszących komfort codziennego życia.
Dyskretne chusty antysmogowe.
Robot wspomagający rehabilitację.
Medyczna nawigacja pomagająca 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.
Oprogramowanie korzystające z AI, służące do profilowania typu nowotworu,
a co za tym idzie - dobrania najlepszej terapii.
Rozwiązania technologiczne pozwalające na znaczącą poprawę dostępności
zaawansowanej diagnostyki medycznej dla kobiet ciężarnych. Flagowy produkt Pregnabit umożliwia przeprowadzenie KTG w dowolnym momencie oraz
miejscu.
Urządzenie wspierające terapie neurologiczne.
Urządzenie NuMed przeznaczone jest dla diagnostyki próchnicy wtórnej oraz
badań endodontycznych w stomatologii. Umożliwia szybką, nieinwazyjną
i bardzo dokładne badanie.
Sklep internetowy z produktami pozwalającymi przeciwdziałać
zanieczyszczeniom powietrza.
Aplikacja umożliwiająca anonimowy kontakt z osobami borykającymi się
z podobnym problemem lub możliwość uzyskania wsparcia od specjalistów.
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Państwo Łąka
Pelvifly

https://panilaka.pl/
https://www.panlaka.pl/
http://pelvifly.com/

Plantule Pillows
RemmedVR

https://plantulepillows.com/
https://remmed.vision/pl/

Senio.AI

brak

SiDLY Care

http://sidly-care.eu/pl/

Smarter Diagnostics

https://www.smarterdiagnostics.com/

Smogbusters

https://www.smogbusters.pl/

Soma

https://somahc.pl/

StethoMe

https://stethome.com/pl

Szkoła na Widelcu
TherVira

https://www.szkolanawidelcu.pl/
http://thervira.com/

Tixon Technology

https://tixon.pl/

Unicorn VR

https://unicornvr.world/

Startup oferujący łąki antysmogowe, które pomagają redukować
zanieczyszczenie powietrza, powstał na bazie Fundacji Łąka.
Platforma do telerehabilitacji mięśni dna miednicy.
Akcesoria do snu, relaksacji i medytacji produkowane z naturalnego lnu,
bawełny oraz ekologicznych łusek zbóż.
Telemedyczna usługa terapii widzenia z użyciem wirtualnej rzeczywistości.
System IT teleopieki, monitorowania stanu zdrowia i bezpieczeństwa seniorów.
Urządzenie będzie monitorować codzienną aktywność osób starszych.
System telemedyczny, umożliwia zdalny monitoring parametrów życiowych
użytkownika opaski SiDLY. System składa się z telemedycznej opaski, platformy
i aplikacji mobilnej wraz z możliwością usługi telemonitoringu przez
profesjonalne centrum telemedyczne.
Oprogramowanie do automatycznej oceny ścięgna Achillesa z wykorzystaniem
metod sztucznej inteligencji. Automatycznie generowane raporty pozwalają
spersonalizować rehabilitację.
Nakładka na klimatyzatory dodająca im użyteczność w postaci oczyszczania
powietrza z PM2.5, PM10, bakterii i innych zanieczyszczeń.
Soma Speech to wirtualny asystent lekarza, który rewolucjonizuje diagnostykę
obrazową. Tworzy opisy za pomocą głosu już w trakcie badania.
Inteligentny system, który pozwala kontrolować pracę układu oddechowego
w warunkach domowych. System opiera się na medycznych algorytmach
współpracujących z bezprzewodowym stetoskopem oraz dedykowaną aplikacją.
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.
Firma tworzy innowacyjne terapie przeciwko infekcjom wirusowym.
Inteligentne rozwiązania z obszaru Internetu Rzeczy, które pozwalają
przezwyciężyć problemy związane z marnowaniem i niewłaściwym
przechowywaniem leków.
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.
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Vital Academy

https://vitalacademy.coach/

VR TierOne

https://vrtierone.com/

Warsaw Genomics

https://warsawgenomics.pl/#!/

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.

Zrównoważona turystyka i transport

Barents

https://www.barents.pl/

Bookworm Cabin

https://www.facebook.com/bookwormcabin/

Broomee Technology

https://www.broomee.com/

Catch-ME

https://catch-me.pl/

Clicktrans

https://clicktrans.pl/

Convicar

https://www.convicar.pl/

Dom na Wschodzie

http://domnawschodzie.pl

Drewniana Róża

https://www.drewnianaroza.pl/

Biuro podróży organizujące autorskie wyprawy do nietypowych miejsc oraz
promujące aktywne formy urlopu, w duchu odpowiedzialnej turystyki minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne, poszanowanie
kultury danej społeczności, noclegi u miejscowych gospodarzy.
Niewielka chatka w lesie, która mieści w sobie dwuosobowe łóżko, łazienkę,
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
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,
jednorazowe wyjazdy.
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 apartamenty i pokoje oraz 5 nowoczesnych domków położonych
nad stawem, w zacisznej okolicy i w otoczeniu lasu.
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Glendoria

http://glendoria.pl/

HT Houseboats

https://hthouseboats.com/

Hyper Poland
inOneCar

https://www.hyperpoland.com/pl/
https://www.inonecar.com/

Jadę Zabiorę

https://jadezabiore.pl/

Kawkowo

https://kawkowo.pl/

Lawendowe Pole
NOTsoFAR
Panek

https://lawendowepole.pl/
https://notsofar.pl/
https://www.ipanek.pl/

Ptasie Radio Brzozów

https://ptasieradiobrzozow.pl/

Siedlisko Sobibór

https://siedliskosobibor.pl/

Slowhop
Traficar

https://slowhop.com/pl/
www.traficar.pl

Triggo S.A.

http://triggo.city/#1

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.
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.
Aplikacja, która łączy osoby wspólnie dojeżdżające do pracy.
Platforma łącząca osoby, które chcą nadać paczkę z osobami, które jadą
w kierunku jej adresata.
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.
Portal rezerwacyjny z klimatycznymi miejscami przyjaznymi rodzinom.
Wynajem aut na minuty w miastach.
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 materiały 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.
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.
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Urbanroll

http://www.urbanroll.eu/?lang=pl

Uroczysko Zaborek

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

W drzewach

http://wdrzewach.pl/

Werstok - Dom Dobry

http://werstok.pl/

Ziołowy Zakątek

https://ziolowyzakatek.pl/

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

Żywność
Batom
beMuke

http://www.batom.pl/
https://bemuke.pl/

Bezmięsny Mięsny
Bioindygo

https://www.bezmiesnymiesny.pl/
http://bioindygo.pl/

COCOA

http://rawcocoa.pl/

Deko Zakupy

http://www.dekozakupy.pl/

Evergreen
Farma Świętokrzyska
Goplant

http://www.evergreen.pl/
http://farmaswietokrzyska.pl/
https://goplant.pl/

Kooperatywa Dobrze

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

Sklep z naturalnymi, ekologicznymi i certyfikowanymi produktami.
Produkty lokalne i z certyfikatem BIO sprzedawane na wagę.
Produkty, które smakują, wyglądają i zachowują się w kuchni jak mięso (można
je smażyć, grillować, piec, mrozić), ale powstają bez składników odzwierzęcych.
Sklep z ekologiczną zdrową żywnością.
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.
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.
Zamienniki mięsa produkowane w 100% z roślin.
Sklepy spółdzielcze ze zdrową żywnością, które tworzą praktyczną alternatywę
wobec sieciówek, supermarketów i drogich sklepów ekologicznych.
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Kooperatywa spożywcza, która wspiera małych rolników, drobnych przetwórców
żywności czy importerów oraz kładzie nacisk na zrównoważoną produkcję .
Platforma 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.
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".
Producent roślinnych mlek, burgerów i serków kanapkowych o czystych
i zdrowych składach.
Sprzedaż zdrowych, ekologicznych produktów.
Producent zdrowej naturalnej żywności.
Sklepy stacjonarne i internetowe z organiczną żywnością.
Produkty z orzechów (np. masła) tworzone bez oleju palmowego
i konserwantów.

Kooperatywa Grochowska
Lokalny Rolnik

http://kooperatywagrochowska.pl/
lokalnyrolnik.pl

Macrobios

http://macrobiosbar.pl/

Maizo

http://maizo.pl/

Mleczni Bracia
Naturalna Żywność
NaturAvena
Organic

http://mlecznibracia.pl/
https://naturalnazywnosc.pl/
https://naturavena.pl/
http://organicmarket.pl/

Orzechownia

https://www.facebook.com/orzechownia/

Owoce & Warzywa

https://www.facebook.com/owoceiwarzywasklep/

Planetarianie

https://www.facebook.com/Planetarianie/

Pole Na Stole
Polishgreens

https://www.polenastole.pl/
https://polishgreens.com/

Pora na Pola

https://poranapola.pl/

Sieć sklepów stacjonarnych oferujących wysokiej jakości owoce, warzywa,
nabiał, pieczywo i wiele innych zdrowych produktów od lokalnych dostawców.
Sklep, w którym można kupić ekologiczne produkty na wagę, bez zbędnych
opakowań.
Sprzedaż internetowa produktów z naturalnych składników, bez konserwantów,
pochodzących od małych lokalnych producentów.
Farmy miejskie wykorzystujące podejście uprawy wertykalnej.
Internetowy targ dla mieszkańców całej Polski, gdzie można zamówić naturalne
jedzenie prosto od rolników i małych producentów.

Primavika
Pro Natura
Provita
PyszneEko
Qurczak
Rano Zebrano

http://www.primavika.pl/
http://www.pronatura.com.pl/
http://www.provita.waw.pl/
https://pyszneeko.pl/
https://qurczak.pl/
http://ranozebrano.pl/

Rodzinna firma, która produkuje tylko wegetariańskie posiłki, które
sprzedawane są w wielorazowych opakowaniach.
Producent naturalnej i zdrowej żywności.
Hurtownia z wegetariańskimi i ekologicznymi produktami.
Sklep internetowy z ekologiczną żywnością.
Producent roślinnej alternatywy mięsa drobiowego.
Dostęp do zdrowych, świeżych i etycznie wytwarzanych produktów.
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Rośleko
Seitan Threat

https://milkfromnature.com/
https://www.seitanthreat.pl/

SmartBerries
Super Krówka

https://smartberriestest.com/
http://www.superkrowka.pl/

Sześć Smaków

https://www.6smakow.pl/

takdobre.pl

https://www.facebook.com/takdobrepl/

Tomata
Urban Vegan

http://tomata.pl/
https://www.urbanvegan.pl/

Wegańskie napoje - zamienniki mleka.
Produkty roślinne stanowiące zamienniki mięsa.
Prosty, mobilny test do oceny zawartości polifenoli w owocach i produktach
owocowych o wysokiej zawartości polifenoli. Przeznaczony dla producentów
soków i hodowców owoców.
Wegańskie i ekologiczne słodycze.
Świeże, wegańskie i bezglutenowe lunche na spotkania firmowe i biznesowe,
które dostarczane są w termosach zamiast plastikowych opakowań.
Aplikacja internetowa, poprzez którą klienci mogą zamówić tańsze jedzenie
z lokali gastronomicznych, którego te nie zdążyły sprzedać w ciągu dnia.
Gliwicka Kooperatywa Spożywcza, która zrzesza lokalnych producentów
żywności.
Sklep internetowy z wegańską żywnością.

Ursa Maior

https://ursamaior.pl/

Lokalny mikrobrowar tworzący naturalne produkty z poszanowaniem
środowiska i w zgodzie z zasadami gospodarki obiegu zamkniętego.

Vege Smak
Vege Vege
Veki

https://vegesmak.pl/
https://vegevege.pl/pl/
https://www.facebook.com/vekifood/

Młoda grupa wegetarian o podobnych poglądach, którzy opracowują
i wytwarzają naturalną żywność z białka roślinnego.
Sklep internetowy z wegańską żywnością.
Wegański odpowiednik śledzia w kilku postaciach.

Vita Natura
Wawrzyniec
Wege Siostry

https://www.sklepvita.pl/
https://wawrzyniec.com.pl/
https://www.wegesiostry.pl/

wegeMikser

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

Wspólny Stół
Zakwasownia
Zielony talerz

http://www.wspolnystol.org/
https://zakwasownia.pl/
https://www.facebook.com/ZielonyTalerz

Zmiany Zmiany

https://zmianyzmiany.pl/

Sklep internetowy ze zdrową żywnością. Produkty wegetariańskie, wegańskie,
ekologiczne, a także dla alergików, cukrzyków czy osób na diecie odchudzającej.
Naturalne pasty warzywne w słoikach.
Produkcja wegańskiej alternatywy dla serów.
Catering wegetariański oparty na ekologicznych i lokalnych produktach,
dostarczany na terenie Warszawy (Żoliborz) w słoikach, organizacja przyjęć
okolicznościowych w zakresie cateringu i wystroju.
Restauracja prowadzona przez innowacyjną spółdzielnię socjalną, która łączy
różne środowiska wokół idei slow food oraz włączenia społecznego.
Polska rodzinna firma produkująca kiszonki.
Roślinna cukiernia oferująca ekologiczne, etyczne i zdrowe łakocie.
Przedsiębiorstwo produkujące wegańskie batony z naturalnych i zdrowych
składników.
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