
Akcelerator innowacji i ekspansji w branży rolno-spożywczej   

  W dniach 19-20.02.2020 r. w Warszawie Ministerstwo Rozwoju wraz z Polskim 

Funduszem Rozwoju S.A. zorganizowało akcelerator branżowy dla branży rolno - spożywczej. 

Spotkanie otworzył Pan Grzegorz Sinacki pracownik Ministerstwa Rozwoju.  

W pierwszym dniu  warsztaty odbyły  się  w Centralnym Domu Technologii, gdzie 

omówiono źródła informacji o warunkach dostępu do rynków pozaunijnych oraz  eliminacji 

barier w handlu. Przedstawiono przykładowe start up (innowacyjne działalności 

wykorzystujące nowoczesne technologie) w branży rolno-spożywczej: 1. Rolnictwo precyzyjne 

wartość globalnego rynku w 2018 r. to 5,1 miliarda USD, prognozowana wartość globalnego 

rynku w 2027 r. to już 12,9 miliarda USD, wzrost 13 % rocznie. 2. Opakowania przyjazne 

środowisku wartość globalnego rynku w 2019 r. 168,2 miliarda USD, prognozowana wartość 

globalnego rynku w 2026 r. 238,6 miliarda USD, wzrost 7,2 % rocznie.  Jest tu duża szansa na 

powodzenie polskiej myśli technicznej i przedsiębiorczej. Jest także duża nisza na realizację 

projektów dla polskich rolników i przedsiębiorstw wytwarzających zdrową żywność w zakresie 

innowacyjności jej przetwarzania i dystrybucji.  

W trakcie pierwszego dnia spotkania omówiono faktoring krajowych i zagranicznych 

transakcji w handlu międzynarodowym, instrumenty z zakresu wsparcia eksportu, ekspansji 

zagranicznej i wdrażania innowacji, zasad przygotowania projektów do inwestycji, a także 

usług wspierania innowacji, programów dotacyjnych i wsparcia kapitałowego.  

W drugim dniu warsztaty odbyły się w Ministerstwie Rozwoju, gdzie przedstawiono 

informacje dotyczące: aktywności Ministerstwa Rozwoju w zakresie podejmowanych działań 

mających na celu eliminację barier w dostępie do rynków pozaunijnych ( przepisy techniczne, 

procedury oceny zgodności, wydawanie certyfikatów, wymogi dotyczące znakowania, 

etykietowania, zakazy i ograniczenia), aktywności z zakresu wspierania polskich 

przedsiębiorców w walce z nieuczciwym importem (dumpingowanym lub subsydiowanym). 

Przekazano także informacje odnoszące się do dbałości o polskie interesy w umowach  

o wolnym handlu poprzez identyfikację i promocję na forum UE interesów w ramach negocjacji 

preferencyjnych umów handlowych. Przedstawiono, także informacje dotyczące pośrednictwa 

reprezentacji interesów przedsiębiorców w relacjach z innymi krajami. Omówiono ponadto 

działania Ministerstwa Rozwoju w zakresie monitorowania ogłaszanych przetargów przez 

organizacje międzynarodowe np. (NATO, ONZ, OECD)  i wyszukiwania na indywidualne 

życzenie przedsiębiorcy (bezpłatnie) dopasowanego do jego możliwości ogłoszenia. 



Przedstawiono, także informację o dostępności do rynków pozaunijnych. Pracownik 

Krajowego Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przedstawił program wsparcia eksportu branży rolno-

spożywczej, a Ministerstwa Spraw Zagranicznych wsparcia MSZ i placówek dyplomatyczno-

konsularnych w rozwoju eksportu, eliminacji barier i dyskryminacji polskich firm za granicą.  

Dwudniowe warsztaty są częścią projektu akceleratora branżowego przedsięwzięcia 

składającego się z 3 etapów: 

1. „Strefa Rozwiązań” - to dwudniowe warsztaty opisane powyżej, gdzie zaprezentowano 

możliwości wsparcia finansowego i  instytucjonalnego przez różne instytucje administracji 

publicznej, jak np. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Ministerstwo Rozwoju, Polski 

Fundusz Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Agencja Inwestycji  

i Handlu, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna, Korporacja 

Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., 

Krajowa Izba Gospodarcza, Ministerstwo Spraw Zagranicznych czy Związek Banków 

Polskich.  

2.„Strefa Dialogu” – jednodniowe spotkanie, w ramach którego przedsiębiorcy będą mieli 

wpływ na kreowanie nowych rozwiązań dla wsparcia innowacyjności i eksportu.  

We współpracy z biznesem, administracją publiczną i ekspertami przeprowadzony zostanie 

dialog, prowadzący do zidentyfikowania barier rozwoju w danej branży, aby umożliwić firmom 

wdrażanie nowatorskich projektów oraz skalowanie swojej działalności. 

3. „Strefa B2B” – spotkania B2B z instytucjami z Grupy PFR, których celem jest wspólne 

opracowanie koncepcji rozwoju innowacji i wsparcia eksportu danej firmy oraz indywidualny 

dobór narzędzi finansowych. 

  Należy nadmienić, iż poprzednie edycje akceleratora dla sektorów meblowego, 

kosmetycznego, modowego, urządzeń medycznych i jachtów zakończyły się sukcesem.   

   Odbyte warsztaty umożliwiły nawiązanie kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami,  

a pracownikami instytucji administracji publicznej w celu wykorzystania potencjału 

rozwojowego polskich firm w branży rolno-spożywczej nie tylko na rynku krajowym,  

ale i globalnym. 
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Fot.1. i 2. Warsztat I:  „Wsparcie finansowe i doradcze w rozwoju eksportu, ekspansji inwestycyjnej 

oraz we wdrażaniu innowacji w polskich firmach branży rolno-spożywczej” 

  

Fot.3. i 4. Warsztat II:  „Programy dotacyjne i wsparcie instytucjonalne rozwoju eksportu, ekspansji 

inwestycyjnej oraz wdrażania innowacji w polskich firmach branży rolno-spożywczej” 



 

 

 

Fot.5. Warsztat II:  „Programy dotacyjne i wsparcie instytucjonalne rozwoju eksportu, ekspansji 

inwestycyjnej oraz wdrażania innowacji w polskich firmach branży rolno-spożywczej” 

 

 


