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Smaczne jedzenie, lokalne wytwarzanie żywności, tradycyjne smaki są w 
ostatnich latach coraz bardziej popularne i poszukiwane. Duża rzesza 
konsumentów docenia walory tradycyjnej żywności oraz bezpośredni kontakt z jej 
wytwórcami, których na terenie działania Euro-Country jest wielu. 

Jednak wytwarzanie lokalnych produktów spożywczych napotyka mnóstwo 
problemów i barier. Produkty takie zwykle wytwarza się na małą skalę, a 
sprzedawane są najczęściej podczas festynów czy dożynek, rzadko w konkretnych 
miejscach sprzedaży. Przyczyn takiej sytuacji jest kilka m. in. skomplikowane 
przepisy prawne, brak infrastruktury oraz skutecznej promocji, jak również obawy 
drobnych przedsiębiorców i rolników z wejściem na szerszy rynek z oficjalną 
sprzedażą. 

Skąd pomysł na projekt

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt pn: „Koncepcja powstania inkubatora przetwórczego na terenie Euro-Country” współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 



4

Problem ten dostrzegli członkowie Stowarzyszenia Odnowy Wsi Zakrzów, którzy 
postanowili napisać i zrealizować wraz z partnerami: Gminą Polska Cerekiew oraz 
Stowarzyszeniem „Euro-Country” projekt grantowy pod nazwą „Koncepcja 
funkcjonowania inkubatora przetwórczego na terenie Euro-Country”. Środki na 
ten grant pozyskane są w ramach  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 
objętego PROW na lata 2014 – 2020 oraz współfinansowane z Unii Europejskiej. 

Efekty realizacji tego projektu zawierają niniejsze materiały. Jednocześnie mam 
nadzieję, iż efekt tego projektu będzie zaczątkiem kolejnych działań zmierzających 
do powstania inkubatora kuchennego na terenie powiatu kędzierzyńsko-
kozielskiego, a także inspiracją do kolejnych inicjatyw w woj. opolskim.

Skąd pomysł na projekt
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Inkubator to miejsce, w którym rolnik, gospodarstwo agroturystyczne lub inny 
właściciel surowców roślinnych czy zwierzęcych może rozpocząć ich 
przetwarzanie korzystając z infrastruktury inkubatora. 

Inkubator przetwórczy, zwany zamiennie kuchennym, jest jednym ze sposobów 
pomocy lokalnym producentom żywności w wejściu na drogę profesjonalnej 
produkcji i sprzedaży. Producenci żywności  zamiast zaczynać od inwestycji 
związanych z budową nowego zakładu, nowych linii produkcyjnych, które 
zazwyczaj są bardzo kosztowne, a nie dają pewności zwrotu kapitału, korzystają z 
inkubatora. Mogą w nim sprawdzić swoje umiejętności przetwórcze oraz 
możliwości wprowadzenia oryginalnego, własnego produktu na rynek.

Czym jest inkubator?
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Należy podkreślić, iż inkubator to nie tylko maszyny
i urządzenia, z których można korzystać by wytworzyć
produkty, ale również doradztwo oferowane przez podmiot
prowadzący inkubator. Doradztwo posiada szeroki zakres od
zgodności z obowiązującymi przepisami sanitarnymi czy
weterynaryjnymi potrzebnymi do wytworzenia produktów,
po fachową pomoc w zakresie opakowań, etykietowania,
dystrybucji, czy sprzedaży.

Czym jest inkubator?
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1. Wynajmowaniu na godziny pomieszczeń i wyposażenia kuchni,

2. Wynajmowaniu w układzie miesięcznym powierzchni w chłodni i mroźni,

3. Doradztwie, głównie w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego
i gastronomii, w tym wykonanie specjalistycznych opracowań przez personel
inkubatora

4. Sprzedaż produktów w sklepie inkubatorowym bądź w innych kanałów
dystrybucji.

Funkcjonowanie inkubatora może polegać na:

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt pn: „Koncepcja powstania inkubatora przetwórczego na terenie Euro-Country” współfinansowany ze środków Unii 
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Nad pomysłem stworzenia inkubatora kuchennego na terenie warto się 
zastanowić, gdy: 

istnieją lokalne tradycje związane z wytwarzaniem i przetwórstwem produktów 
żywnościowych

kiedy pojawiają się osoby podejmujące próby wytwarzania takich produktów. 

Kiedy warto rozważyć utworzenie inkubatora 
na terenie
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duża dostępność surowca
położenie w regionie turystycznym

zainteresowanie lokalną żywnością 
tradycje produkcji unikatowych surowców czy produktów 
żywnościowych 

Argumenty przemawiające za utworzeniem 
inkubatora
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt pn: „Koncepcja powstania inkubatora przetwórczego na terenie Euro-Country” współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 

Argumenty przemawiające za utworzeniem 
inkubatora

 duża dostępność surowca - jeżeli na danym terenie znajdują się odpowiednio duże zasoby surowca np.: 
jabłka, a lokalni producenci mają umiejętności w zakresie specyficznego sposobu jego przetwarzania, ale w 
mniejszym zakresie, to właśnie dla nich inkubator, który będzie  wspierał ich starania w początkowym etapie 
rozwoju będzie dobrym rozwiązaniem

 położenie w regionie turystycznym - na obszarach, gdzie pojawia się wielu turystów, czy organizowane są 
masowe imprezy, można zaobserwować pojawienie się zapotrzebowanie na jedzenie dobrej jakości. Często 
turyści lub osoby zatrzymujące się w danej okolicy poszukują oryginalnych, charakterystycznych i 
nawiązujących do lokalnych tradycji produktów i potraw. Inkubator na takim terenie może nie tylko 
wspierać, edukować i wspomagać nowych przetwórców żywności, ale poprzez swoją ofertę edukacyjno-
zabawową, stać się samodzielną atrakcją lub częścią produktu turystycznego.
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt pn: „Koncepcja powstania inkubatora przetwórczego na terenie Euro-Country” współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 

Argumenty przemawiające za utworzeniem 
inkubatora

 zainteresowanie lokalną żywnością - w ostatnich latach znacząco wzrosłą świadomość społeczeństwa w zakresie 
tego co spożywamy oraz pojawiła się niekwestionowana moda na dobrą żywność i na zdrowy tryb życia. To z 
kolei jest związane m.in. z wprowadzaniem do diety produktów ekologicznych, lokalnych i sezonowych. Są to 
ważne argumenty za tworzeniem obiektu ułatwiającego rozwijanie kulinarnych zainteresowań amatorów, którzy 
z czasem mogą zamienić swoją pasję w dochodowe zajęcie.

 tradycje produkcji unikatowych surowców czy produktów żywnościowych - w Polsce jest wiele krain 
geograficznych znanych z ciekawych tradycji kulinarnych np.: potencjalny klient wie, że warto pojechać do 
Poznania na smaczne rogale w dniu św. Marcina (11 listopada). Podobny mechanizm działa w przypadku wina, 
serów, powideł, szparagów, czy wielu innych produktów, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Zatem inkubator 
przetwórczy może pomóc kolejnym wytwórcom produkować wyroby charakterystyczne dla danego miejsca, na 
odpowiednio dobrym poziomie, zgodnie z lokalną recepturą i tradycją.
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Inkubator kuchenny może funkcjonować jako: 

 spółka prawa handlowego

 spółdzielnia osób prawnych

 spółdzielnia socjalna

 fundacja lub stowarzyszenie prowadzące działalność gospodarczą

Gmina, powiat lub samorząd wojewódzki może być zarówno współtwórcą i współzałożycielem 
podmiotu prawnego do prowadzenia inkubatora lub jego partnerem. Zależy to od możliwości i 
celów przyjętych przez partnerstwo, które chce kreować zieloną markę lokalną.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt pn: „Koncepcja powstania inkubatora przetwórczego na terenie Euro-Country” współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 

Forma prawna funkcjonowania inkubatora
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt pn: „Koncepcja powstania inkubatora przetwórczego na terenie Euro-Country” współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 

Potencjalni użytkownicy inkubatora
Przykładowymi użytkownikami inkubatora mogą być:

 uczestnicy konkursów i pokazów związanych z żywnością, którzy już działają na danym terenie, ale 
mają wiele obaw związanych z legalnością swoich działań, 

 osoby zainteresowane podjęciem bądź rozwijaniem samodzielnej działalności gospodarczej w 
zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego, 

 rolnicy zainteresowani przetwórstwem własnych płodów rolnych, 
 rolnicy i wytwórcy zainteresowani podejmowaniem zbiorczych działań produkcyjnych czy też 

sprzedażowych,
 organizacje pozarządowe i instytucje zainteresowane promocją produktów lokalnych,
 firmy cateringowe,
 małe firmy z branży przetwórstwa rolno-spożywczego, 
 turyści - osoby zainteresowane wykonaniem przetworów z owoców i warzyw dla własnych potrzeb,
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt pn: „Koncepcja powstania inkubatora przetwórczego na terenie Euro-Country” współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 

Modele funkcjonowania inkubatorów przetwórczych
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ŹródłoL Gajos A., Skotnicki D., Kamiński R., Inkubator kuchenny poradnik tworzenia i funkcjonowania, Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzy, Minikowo 2016
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt pn: „Koncepcja powstania inkubatora przetwórczego na terenie Euro-Country” współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 

Praktyka działania inkubatorów zarówno w Polsce jak i za granicą pozwoliła na wyróżnienie sześciu 
modeli funkcjonowania inkubatora kuchennego, które często są stosowane zamiennie w zależności od 
oczekiwań klienta. 
MODEL I - rolnik wynajmuje „infrastrukturę” inkubatora, sam przywozi swój surowiec do produkcji, 
przetwarza go w oparciu o własną recepturę i na własny rachunek sprzedaje gotowy produkt. 

MODEL II – rolnik nie wynajmuje „infrastruktury” inkubatora, tylko przywozi swój surowiec do produkcji, 
inkubator na zlecenie rolnika przetwarza dostarczony przez niego surowiec, ale zgodnie z recepturą 
rolnika, rolnik sam zajmuje się sprzedażą. 

MODEL III - - rolnik wynajmuje „infrastrukturę” inkubatora , sam dostarcza surowiec do produkcji, 
przetwarza go w oparciu o własną recepturę i sprzedaje inkubatorowi, który zajmuje się dalszą 
dystrybucją. 

Modele funkcjonowania inkubatorów przetwórczych
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt pn: „Koncepcja powstania inkubatora przetwórczego na terenie Euro-Country” współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 

MODEL IV - rolnik wynajmuje „infrastrukturę” inkubatora , sam dostarcza surowiec do 
produkcji i przetwarza go, jednak właścicielem receptury jest inkubator, który kupuje 
gotowy produkt od rolnika i zajmuje się jego dalszą sprzedażą.
MODEL V rolnik nie wynajmuje „infrastruktury” inkubatora, jedynie sprzedaje surowiec do 
inkubatora, a inkubator zajmuje się już przetwarzaniem surowca, ale według receptury 
rolnika,  sprzedażą gotowego wyrobu zajmuje się inkubator.
MODEL VI - rola rolnika ogranicza się jedynie do sprzedaży surowca, np. ekologicznego. 
Pozostałe działania, takie jak przetwarzanie i sprzedaż, realizuje inkubator, właścicielem 
receptury jest inkubator.

Modele funkcjonowania inkubatorów przetwórczych
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt pn: „Koncepcja powstania inkubatora przetwórczego na terenie Euro-Country” współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 

Koncepcja funkcjonowania 
inkubatora na terenie 

EURO-Country
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt pn: „Koncepcja powstania inkubatora przetwórczego na terenie Euro-Country” współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 

Koncepcja funkcjonowania inkubatora na terenie EURO-Country

Jednym z ważnych punktów realizacji projektu grantowego były warsztaty, w trakcie 
których postawiono sobie pytania, a odpowiedzi na te pytania utworzyły koncepcję 
na funkcjonowanie inkubatora kuchennego na terenie Euro-Country. Pod dyskusję 
poddane zostały następujące kwestie:

 Czy warto utworzyć inkubator na terenie?
 Jakie argumenty przemawiają za utworzeniem inkubatora?
 W jakiej formie prawnej miałby funkcjonować inkubator?
 Kto miałby być użytkownikiem inwestycji?
 Jaki model funkcjonowania inkubatora byłby najlepszy dla terenu Euro-Country?
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Po licznych dyskusjach stwierdzono, iż jest duża potrzeba 
stworzenia takiego inkubatora na terenie Euro-Country. 

Istnieje wiele lokalnych tradycji związanych                                                           
z wytwarzaniem produktów żywnościowych oraz są osoby, 

które potrafią wytwarzać takie produkty. Osoby te były 
również uczestnikami warsztatów, co potwierdziło 

potrzebę stworzenia takiego miejsca, jakim jest inkubator

Czy warto utworzyć inkubator na terenie EURO-Country ?
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Wskazano 3 argumenty przemawiających za utworzeniem inkubatora: 

duża dostępność surowca – szczególną uwagę zwrócono na sady owocowe (jabłka, wiśnie, 
porzeczki, śliwki), jak również mleko, jaja, mięso, mąka;

zainteresowanie lokalną żywnością – teren działania Euro-Country cechuje się tym, iż w 
ciągu roku odwiedzany jest przez licznych gości z zagranicy (mieszkańcy wyjechali i 
odwiedzają swoich bliskich). To sprawia, iż wzrasta zapotrzebowanie na lokalne produkty 
ekologiczne. Również lokalna społeczność coraz częściej posiada większą świadomość w 
zakresie tego co spożywa. Dodatkowo zauważono, iż młode kobiety coraz częściej pracują 
zawodowo, co z kolei powoduje, iż brak jest czasu na przygotowanie dobrych „domowych 
obiadów”. Stała oferta sprzedaży smacznych produktów przez inkubator z całą pewnością 
spotkałaby się z zainteresowaniem, również tej grupy społecznej. 

Jakie argumenty przemawiają za utworzeniem inkubatora?



22

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt pn: „Koncepcja powstania inkubatora przetwórczego na terenie Euro-Country” współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 

 tradycje produkcji unikatowych surowców czy produktów żywnościowych – na terenie 
działania Euro-Country wyróżniono unikatowe produkty, które są wytwarzane zgodnie z 
lokalną recepturą m.in.: 
 Makaron Dziergowicki, 

 Opolskie ciasteczka ze skwarek (szpyrek), 
 Anyżki - drobne ciasteczka biszkoptowe pokryte kruchą, lekko błyszczącą i gładką „skorupką”, 
 Kretowina -odmiana czekoladowego ciasta biszkoptowego z nadzieniem, 
 Śliszki - podłużne bułeczki drożdżowe nadziewane makiem, 
 Ścierka z jajek, mąki gotowana na mleku, 
 Wodzionka, 
 Germuszka zupy z czerstwego chleba, tłuszczu i wody, 
 Pańćkraut z żeberkami - danie warzywno mięsne 
 Kwitownica - wino z owoców pigwy. 

Jakie argumenty przemawiają za utworzeniem inkubatora? C.D.
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Po wnikliwej analizie stwierdzono, iż najlepszym 
rozwiązaniem byłoby stworzenie spółdzielni 
socjalnej, której członkiem byłaby przynajmniej 
jedna gmina z terenu działania Euro-Country. 

Forma prawna funkcjonowania inkubatora na
trenie EURO-COUNTRY?
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Jako potencjalnych uczestników inkubatora  wskazano  m. in.:

 Uczestników konkursów i pokazów związanych z żywnością, którzy już działają na danym 
terenie, ale mają wiele obaw związanych z legalnością swoich działań, 

 osoby zainteresowane podjęciem bądź rozwijaniem samodzielnej działalności gospodarczej w 
zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego, 

 organizacje pozarządowe zainteresowane promocją produktów lokalnych,

 rolników zainteresowanych przetwórstwem własnych płodów rolnych

Kto miałby być użytkownikiem inwestycji?
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W trakcie dyskusji, okazało się, że jest zapotrzebowanie na stosowanie różnych modeli dostosowanych do 
potrzeb użytkowników inkubatora. Stwierdzono, iż nie ma sensu zawężanie działania do jednego tylko 
modelu działania, w sytuacji gdyby taki inkubator powstał trzeba byłoby początkowo stosować wszystkie 
możliwe modele jego funkcjonowania, by inwestycja okazał się rentowna. Z biegiem czasu wypracowane 
zostałyby najlepsze modele funkcjonowania na terenie. Zwrócono jedynie uwagę na pewne elementy, które 
powinny występować w inkubatorze m.in.:

owynajem na godziny pomieszczeń i wyposażenia kuchni, 

odoradztwo, w tym wykonanie specjalistycznych opracowań przez personel Inkubatora i wykonanie prac 
zleconych, głównie w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego i gastronomii, 

osklep z produktami lokalnymi,

osprzedaż kontraktowana w określonych punktach sprzedaży, 

ozbiorowa sprzedaż bezpośrednia (np. targi, imprezy okazjonalne), 

Jaki model funkcjonowania inkubatora byłby najlepszy dla 
terenu Euro-Country?
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 Pieczywo ( chleb, bułki) 

 Produkty cukiernicze ( ciasta, ciasteczka, drożdżówki) 

 Produkty garmażeryjne ( pierogi, krokiety, kluski śląskie) 

Wina i inne lokalne nalewki

 Soki jabłkowe tłoczone

Makarony

 Zupy 

Desery lokalne 

W wyniku analizy wyłonione zostały również rodzaje produktów, które 
mogłyby być produkowane w inkubatorze na terenie działania Euro-Country. 

Są to:
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Wyniki warsztatów okazały się owocne, została wypracowana koncepcja
funkcjonowania inkubatora na terenie działania Euro-Country.

Mamy nadzieję, że będzie to zaczątkiem do napisania kolejnego projektu,
którego efektem będzie powstanie inkubatora kuchennego na terenie działania
Stowarzyszenia Euro-Country

Agnieszka Wieczorek-Griner 

Prezes Stowarzyszenia Odnowy Wsi Zakrzów

PODSUMOWANIE
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