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Co to jest inkubator kuchenny / inkubator 
przetwórstwa lokalnego ? 

• Inkubator Kuchenny / Inkubator przetwórstwa lokalnego jest 
miejscem, w którym producent produktów zarówno pochodzenia 
roślinnego i/lub zwierzęcego może rozpocząć ich przetwarzanie 
korzystając z maszyn, urządzeń i innej infrastruktury oraz wsparcia 
doradczego zapewnianego przez podmiot, który jest właścicielem 
inkubatora. Dla producenta żywności korzystanie z inkubatora może 
być pierwszym etapem na drodze do utworzenia własnego zakładu 
przetwórczego. Jest to zatem forma pomocy lokalnym 
producentom żywności przy wejściu na drogę profesjonalnej 
produkcji i sprzedaży zanim zainwestują oni większe środki 
w przygotowanie własnej infrastruktury i własne sposoby 
sprzedaży.  
 



Inkubatory przedsiębiorczości,  
a inkubatory kuchenne 

• W inkubatorze przedsiębiorczości dominującą 
usługą jest długoterminowy wynajem 
pomieszczeń pod działalność gospodarczą, a 
wynajem krótkoterminowy (sala 
konferencyjna, pokój spotkań, pomieszczeń 
specjalistycznych) jest usługą dodatkową 

• W inkubatorze kuchennym jest odwrotnie  



Po co się je organizuje ? 

• Inkubatory kuchenne są instytucjami otoczenia 
biznesu jak inkubatory przedsiębiorczości, inkubatory 
i parki technologiczne. 

• Celem tworzenia inkubatorów jest wsparcie rozwoju 
lokalnego ogólnie lub w wybranej dziedzinie 
gospodarki . 

 



Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego 

Pomoc na operację przyznawana jest jeżeli: 

1. podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana 
pomoc na operację w zakresie podejmowania lub rozwijania działalności 
gospodarczej, której przedmiotem jest działalność gospodarcza sklasyfikowana w 
przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie 
Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako produkcja artykułów spożywczych lub 
produkcja napojów 

2. operacja zakłada korzystanie z infrastruktury inkubatora przetwórstwa lokalnego przez 
podmioty inne niż ubiegający się o przyznanie pomocy 

3. przedsiębiorstwo spożywcze, w którym jest wykonywana działalność w zakresie 
produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub 
zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, jeżeli podstawą działalności 
wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności 

 

Podmiot ubiegający się o wsparcie musi spełniać ww. definicję przedsiębiorstwa 
spożywczego 
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