
Współpraca przy kształtowaniu regionalnego systemu sprzedaży 
produktów lokalnych 
– Produkt Lokalny z Małopolski

Przedstawiamy propozycje kolejnych możliwych, wspólnych działań, które pozwolą rolnikom z małych,
małopolskich gospodarstw wypracować dodatkowe dochody, a konsumentom ułatwić zakupy dobrej,
zdrowej  żywności.  Po  2  latach  pracy  nad  budowaniem  lokalnego  systemu  sprzedaży  w ramach
projektu Produkt Lokalny Małopolska, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska proponuje rolnikom, z
którymi Państwo współpracujecie możliwości sprzedaży w kilku miejscach w Krakowie.

Współpracujemy z kilkudziesięcioma rolnikami z Małopolski, organizując miejsca sprzedaży dla dobrej
jakości  produktów  lokalnych  -  pochodzących  z  gospodarstw  ekologicznych  (certyfikowanych)  lub
objętych produkcją integrowaną, bądź też prowadzonych metodami tradycyjnymi.

Przedstawiamy  Państwu  nasze  aktualne  propozycje  miejsc  do  sprzedaży  bezpośredniej
dla małopolskich  rolników  i  bezpośrednich  wytwórców  (przetwórców)  lokalnej  żywności,
dla gospodarstw prowadzących uprawy w sposób tradycyjny, integrowany lub ekologiczny.

INICJATYWY DLA ROLNIKÓW I WYTWÓRCÓW 
Szczególnie poszukiwani producenci lokalnych przetworów, serów i wędlin. 

TARG WIOSENNY
Miejsce sprzedaży bezpośredniej przy Krakowskim Centrum Handlowo-Targowym, 
ul. Powstańców Wielkopolskich w Krakowie

Miejsce sprzedaży bezpośredniej przy Krakowskim CHT, gdzie rolnicy i przetwórcy z Małopolski mogą
sprzedawać swoje produkty w dużym wyposażonym w stoiska sprzedażowe namiocie.

Sprzedaż odbywa się w soboty w godz. 8:00-13:00.

Fundacja wraz z Krakowskim Centrum Handlowo Targowym sp. z o.o. organizuje miejsce oraz dba
o promocję wśród krakowskich konsumentów. Od czerwca przyszłego roku – planowana lokalizacja
stała,  otwarcie  przebudowanego  nowego  placu  jako  regionalnego  centrum  produktów  lokalnych
z Małopolski. 

TARG PIETRUSZKOWY
Miejsce sprzedaży bezpośredniej na Placu Niepodległości w Krakowie

Targ  organizowany  pod  opieką  Stowarzyszenia  PODGORZE.PL,  który  w  ubiegłym  roku  cieszył  się
niebywałym  powodzeniem.  Miejsce  sprzedaży  na  krakowskim  Podgórzu,  które  ruszy  w  formule
cosobotnich  targów  począwszy  od 14  czerwca.  Rolnicy  i wytwórcy  żywności  lokalnej  będą  mogli
sprzedawać swoje produkty na 18 stanowiskach sprzedażowych. 

W ramach swoich działań Stowarzyszenia PODGORZE.PL  wraz z Fundacją organizują miejsce oraz
dbają o promocję wśród krakowskich konsumentów. 

Sprzedaż odbywać się będzie co sobotę od 14.06 do 25.10, więcej szczegółów już wkrótce.



STRAGAN MAŁOPOLSKI W CARREFOUR
Stoisko patronackie w Hipermarkecie Carrefour w Parku Handlowym Zakopianka w Krakowie

Stała dostawa do sklepu płodów rolnych, przetworów, jaj i innych produktów dobrej jakości na stoisko
patronackie projektu Produkt Lokalny Małopolska, pod nazwą Stragan Małopolski w sklepie Carrefour
w Parku Handlowym Zakopianka w Krakowie. 

Fundacja  wraz  ze  sklepem  Carrefour  będzie  organizować  miejsce  oraz  dbać  o promocję  wśród
krakowskich konsumentów. Sklep Carrefour odda również do dyspozycji przestrzeń magazynową oraz
zapewni pomoc w aranżacji stoiska. 

Sprzedaż  odbywać  się  będzie  na  „ruchomym  stoisku”,  w  alei  głównej  sklepu,   od  piątku  
do niedzieli. Dodatkowo co kwartał będzie organizowany Targ produktów Lokalnych (na większej
przestrzeni), więcej szczegółów już wkrótce.

SPRZEDAŻ DO SKLEPÓW, RESTAURACJI I HOTELI
Stałe dostawy do obiektów handlowych i usługowych w Małopolsce

Stała dostawa do obiektów handlowych i usługowych (sklepy, restauracje, hotele itp.) płodów rolnych,
przetworów, jaj i innych produktów dobrej jakości

Fundacja nawiązuje kontakty z różnymi punktami sprzedaży w Małopolsce za pośrednictwem swoich
przedstawicieli handlowych.

INICJATYWY DLA ROLNIKÓW EKOLOGICZNYCH 
Płody rolne i przetwory z certyfikowanych gospodarstw ekologicznych

STRAGAN MAŁOPOLSKI W ECO-DELIKATESACH SOLVAY PARK
Stoisko patronackie w Galerii Handlowej Solvay Park w Krakowie przy ul. Zakopiańskiej

Stała  dostawa  do  sklepu  własnych  ekologicznych  płodów  rolnych  i  przetworów  dobrej  jakości
na stoisko patronacki projektu Produkt Lokalny Małopolska w Eco Delikatesach w Galerii Handlowej
Solvay Park. 

Dostawy  do  Eco  Delikatesów  realizowane  są  aktualnie  raz  w  tygodniu  (w środy  lub  czwartki),
ale możliwe są też indywidualne uzgodnienia z kierownictwem sklepu.

NICJATYW 6: 

Przyjmowanie zgłoszeń i dodatkowe informacje:

Małgorzata Rudnicka 
12 430 24 43 w. 16
malgorzata.rudnicka@fpds.pl

Liczymy, że wspólnie uda się nam zbudować system Małopolski Produkt Lokalny, który wygeneruje
korzyści dla Państwa, regionu oraz dla całej Małopolski.
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