Głównym celem przedmiotowej inwestycji, planowanej do realizacji przez Firmę OrganikAgro Foods
Sp. z o.o. S.K.A jest zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez
wdrożenie na rynek wyników samodzielnie przeprowadzonych prac B+R. Inwestycja firmy OrganikAgro
Foods Sp. z o.o. S.K.A polega na budowie nowej hali produkcyjno-magazynowej oraz jej wyposażeniu
w środki trwałe, niezbędne do wdrożenia wyników zakończonych prac B+R.
Jako efekt projektu, przedsiębiorstwo zaoferuje na rynku grupę produktów ekologicznych (BIO),
zaliczających się do żywności funkcjonalnej, wytwarzanych w technologii ekstruzji oraz w przypadku
niektórych produktów, w połączeniu z technologią ekspandowania. Na rynek wprowadzone zostaną 3
nowe grupy ekologicznych produktów: ekstrudaty (głównie dla branży B2B), clustersy oraz produkty
śniadaniowe (muesli).
Produkty będą kierowane zarówno do branży B2B, sektora private label oraz wprowadzane na rynek
pod marką własną Soligrano.
Koncepcja projektu jest wynikiem samodzielnie przeprowadzonych przez OrganikAgro Foods prac B+R.
Celem prac badawczych było opracowanie nowoczesnej ekstrudowanej BIO żywności funkcjonalnej, w
oparciu o niemalże wyłącznie składniki ekologiczne, zawierającej w składzie superfood oraz novel food,
o wysokich wartościach odżywczych, będących żywnością funkcjonalną tj. dzięki swojej recepturze
pozytywnie wpływającą na organizm i samopoczucie oraz żywnością nowoczesną czyli tzw. wygodną,
po którą można sięgnąć o każdej porze dnia, w każdym miejscu.
Kształt niniejszego projektu inwestycyjnego jest wynikiem przeprowadzonej analizy posiadanych
zasobów oraz potrzeb Beneficjenta, zapotrzebowania rynku oraz oczekiwań zgłaszanych ze strony
obecnych klientów i potencjalnych odbiorców nowych produktów, jak i uwarunkowań rynkowych
żywności ekologicznej i funkcjonalnej.
Przeprowadzona dogłębna analiza potrzeb rynkowych, które zostaną zaspokojone poprzez realizację
niniejszego projektu oraz widoczny popyt rynkowy na ekologiczne produkty ekstrudowane są
gwarancją, że istnieje szerokie zapotrzebowanie na nowe, innowacyjne produkty. OrganikAgro Foods
zapewnia pełną możliwość realizacji projektu.
Przedmiot projektu zakłada stosowanie rozwiązań mających pozytywny wpływ na środowisko (OZE,
reuse/upcykling). W wyniku realizacji inwestycji nastąpi także istotny wzrost zatrudnienia (19 EPC).

Planowane ramy czasowe projektu: 04/2021 – 06/2023
Zakładane dofinansowanie ze środków UE: 12.384.250,00 PLN

