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Co to jest inkubator kuchenny 

 Inkubator kuchenny to miejsce  
z pomieszczeniami przeznaczonymi pod 
krótkoterminowy wynajem dla osób  
i podmiotów w zakresie przetwórstwa 
rolno-spożywczego, odpowiednio 
wyposażonymi i przygotowanymi do 
tego celu, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami sanitarnymi i personelem 
zapewniającym wsparcie doradcze 

 Inkubatory mogą oferować także 
długoterminowy wynajem pomieszczeń 



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  

 



Przykłady inkubatorów 
kuchennych na świecie 

 Inkubatory kuchenne są szczególnie 
popularne w USA, w mniejszych stopniu  
w Europie Zachodniej 

 W Polsce są mało znane, choć było  
i jest kilka inicjatyw w tym zakresie 

 W Polsce działa 112 inkubatorów 
przedsiębiorczości, inkubatorów  
i parków technologicznych (Raport 
SOOIPP, 2015 r.) 



Podobne inicjatywy w Polsce 

 Raciechowice 

 Zelów 

 Ząbki 

 Debrzno  

 Minikowo 

 CDR w Radomiu 



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  



Inkubatory kuchenne w USA 
(1)  

 Bardzo wiele inkubatorów kuchennych jest  
w USA. Na www.CulinaryIncubator.com 
znajdują się kontakty do 569 inkubatorów 
kuchennych w USA. W średniej wielkości 
stanie Wisconsin (ok. 5,5 mln mieszkańców) 
jest 21 inkubatorów.  

 Inkubatory kuchenne w USA znajdują się w 
dużych miastach, ale i w mniejszych 
miejscowościach - na Hawajach czy w 
miejscowości Sandpoint, Idaho (6 tys. 
mieszkańców).  

http://www.culinaryincubator.com/


Inkubatory kuchenne w USA 
(2)  

 Inkubator kuchenny Rudgers Food Innovation 
Center w stanie New Jersey został uznany 
inkubatorem roku 2007 wg NBIA – 
największej organizacji w świecie zajmującej 
się inkubatorami przedsiębiorczości. NBIA 
uważa inkubatory kuchenne za rosnący sektor 
instytucji otoczenia biznesu w USA (2015 r.) 

 W USA w większości to organizacje non-
profit. Bardzo często inkubator kuchenny jest 
częścią inkubatora przedsiębiorczości, gdzie 
możliwe jest wynajęcie powierzchni na dłużej 
(miesiące, lata) dla prowadzenia działalności 
gospodarczej. 



Bonner Business Center 
(Idaho, USA)  

 Jeden z pierwszych inkubatorów kuchennych  
w USA - otwarto go w 1992 roku.   

 Obok części kuchennej posiada pomieszczenia 
dla firm, zarówno biurowe, jak i produkcyjno-
magazynowe. Posiada salę konferencyjną, pokój 
spotkań i recepcję. Całość – ok. 1000 m2.  

 Właścicielami inkubatora są miasto Sandpoint  
i Economic Development Corporation of 
Sandpoint. 

 W ciągu kilkunastu lat rozpoczęły w nim 
działalność 22 firmy, z czego 17 to firmy branży 
spożywczej. Firmy te stworzyły 125 miejsc 
pracy.  



Rutgers Food Innovation 
Centre (New Jersey, USA)  

 Powierzchnia ok. 2300 m2, w tym większość 
na działalność „kuchenną”, nie ma 
powierzchni do stałego wynajmu na biura czy 
powierzchnię produkcyjną dla firm 

 Posiada przestrzeń dla przetwórstwa, 
laboratoriów analitycznych, możliwości 
zdalnego uczenia się i telekonferencji oraz 
przestrzeń administracyjną zarówno dla 
personelu, jak i klientów 



Rutgers FIC 



Hamakua Incubator Kitchen  
& Crafts na Hawajach 

 Parterowy obiekt o powierzchni 156 m2; 
blisko połowę powierzchni zajmuje część 
kuchenna, a druga część przeznaczona jest 
na działalność szkoleniową i rzemiosło 

 Projekt realizowano 5 lat – środki pozyskano 
z różnych źródeł – publicznych i prywatnych.  

 Z obiektu korzystają różni użytkownicy: osoby 
zainteresowane przetwórstwem spożywczym, 
artyści, osoby szkolące się w zawodach 
gastronomicznych oraz grupy społeczne przy 
organizacji różnych imprez, ale także w celu 
szkolenia mieszkańców w produkcji 
ekologicznej  





Vermont Food Venture Center 



Vermont Food Venture Center 



Vermont Food Venture Center 



Vermont Food Venture Center 



Vermont Food Venture Center 



Vermont Food Venture Center 



Superior Business Center 



Superior Business Center 



Superior Business Center 



Southglade Food Park  
w Nottingham w Anglii (1)  

 Zbudowany za kwotę 4,7 mln £ ze środków agencji 
rozwoju regionu East Midlands, Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego i miasta 
Nottingham, w tym kuchnia za 100 tys. £ 

 Kuchnia ma ponad 40 m kw. Zawiera m.in. piec 
konwekcyjny, patelnię do smażenia w głębokim 
tłuszczu, grill, szafy chłodniczą i mroźniczą, 
zmywarkę. Inkubator oferuje także badania 
laboratoryjne mikrobiologiczne i składu żywności oraz 
służy pomocą merytoryczną użytkownikom kuchni.  

 Personel inkubatora stanowią trzy osoby – obok 
sekretarki, dwie z nich mają kilkunastoletnie 
doświadczenie w branży spożywczej.  



Southglade Food Park  
w Nottingham w Anglii (2)  

 Inkubator jest zarządzany przez Food and Drink 
Forum (Forum Żywności i Napojów) – organizację 
non-profit, utworzoną przez przedsiębiorstwa 
zainteresowane zrównoważonym rozwojem branży 
żywności i napojów w regionie East Midlands.    

 Ośrodek składa się z kilku obiektów. Obok obiektu 
kuchni znajdują się pomieszczenia do wynajęcia dla 
przedsiębiorstw, różnej wielkości – dwa po 75 m2, 
cztery po 180 m2 i cztery po 433 m2 - łącznie ponad 
2600 m2. Pomieszczenia te mają powierzchnię 
produkcyjno-magazynową oraz pomieszczenia 
biurowe i socjalne. 



Southglade Food Park 



Southglade Food Park 



Southglade Food Park 



Southglade Food Park 



FoodPark w Kauhajoki  
w Finlandii (1) 

 FoodPark znajduje się w środkowozachodniej części 
Finlandii w mieście Kauhajoki w mikroregionie 
Suupohja.  

 FoodPark obejmuje kilka jednostek: 
 „kuchnię” – miejsce do rozwoju produktu, 

 laboratorium badań sanitarnych, 

 pomieszczenie do półtechniki, 

 część wystawienniczą. 

 „Kuchnia” wynajmowana jest osobom 
zainteresowanym rozwojem działalności związanej  
z przetwórstwem rolno-spożywczym. 

 Pomieszczenie wykorzystywane jest także do zajęć 
szkoleniowych przez szkołę gastronomiczną. 



FoodPark w Kauhajoki  
w Finlandii (2) 

 W laboratorium prowadzi się badania żywności,  
wody podobne do działalności stacji sanitarno-
epidemiologicznych w Polsce. 

 Pomieszczenie do półtechniki zawiera kilka urządzeń 
wykorzystywanych do testowania rozwiązań, które 
mają następnie być zastosowane w skali 
przemysłowej. 

 Część wystawiennicza mieści się w małej restauracji. 
Wystawione tam produkty można w większości 
nabyć.  

 FoodPark jest organizatorem dorocznego festiwalu 
żywności, który skupia setki wystawców i tysiące 
zwiedzających. Prezentowane są na nim produkty 
lokalne z całej Finlandii, często możliwe do nabycia 
tylko podczas tego festiwalu.  



Food Park w Kauhajoki 



Food Park w Kauhajoki 
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Food Park w Kauhajoki 



Food Park w Kauhajoki 
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Food Park w Kauhajoki 



Food Park w Kauhajoki 



Food Park w Kauhajoki 



Food Centre Wales w hrabstwie 
Ceredigon w Walii (1)  

 Inkubator powstał w 1996 roku. 

 Główny budynek ma 880 m2. Został wybudowany  
w 2001 roku kosztem około 4 mln Euro. Obiekt jest 
podzielony na kilka części. Ma trzy pomieszczenia dla 
produkcji nabiału, dwa do przetwórstwa mięsa i dwa 
pomieszczenia wielofunkcyjne – wyroby piekarnicze, 
mączne i przetwory owocowo-warzywnicze. 

 Pomieszczenia „kuchenne” można wynająć dla 
testowania produkcji żywności. Personel Inkubatora 
pomaga w zakresie rozwoju produktu od strony 
technologicznej, zapewnienia spełniania wymagań 
sanitarnych, uzyskania certyfikatów czy doboru 
urządzeń do produkcji.   



Food Centre Wales w hrabstwie 
Ceredigon w Walii (2)  

 W budynku głównym znajduje się też sala 
szkoleniowo-konferencyjna do 40 osób. Są też 
mniejsze sale na spotkania do 10 osób. Inkubator 
sam organizuje szkolenia oraz udostępnia sale na 
szkolenia i konferencje.  

 W 2005 roku ze środków europejskich wybudowano 
4 pomieszczenia o powierzchni 156 m2 każde, do 
wynajęcia na dłużej, na cele produkcyjne małych 
firm. Maksymalny okres wynajmu wynosi 5 lat. 

 Ośrodek koordynuje organizowaną dwa razy  
w miesiącu sprzedaż na placu targowym, jak również 
festiwale żywności. 

 W Inkubatorze zatrudnionych jest 9 osób. Działalność 
inkubatora jest wspierana ze środków Walijskiej 
Agencji Rozwoju i środków europejskich.  



Food Centre Wales 
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