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AgronetPRO jest firmą z sektora Agrotech. Posiada rozwiązanie dedykowane dla rolników oraz doradców 
agrotechnicznych, które umożliwia zarządzanie gospodarstwem rolnym, zbieranie lokalnych danych i 
podejmowanie decyzji na ich podstawie. Firma to międzynarodowy zespół 12 osób, działający na rynku 
polskim i francuskim. 
 
https://agronetpro.com/ 
 

 
 
Beholder jest zrównoważoną i skalowalną technologią eksploracji zasobów mineralnych i energetycznych 
za pomocą fotografii satelitarnej i sieci neuronowych SOTA. Przy użyciu zbioru zdjęć satelitarnych i sieci 
neuronowych SOTA pomagamy odkrywać złoża minerałów i metali bez szkody dla środowiska. Nasza 
technologia jest unikalna. Dzięki niej, możliwe jest dokładne odkrywanie złóż przy jednoczesnym 
oszczędzaniu budżetów na eksplorację i poszukiwanie z nawet 10-krotnie większą wydajnością. 
 
https://beholder.earth/ 
 

 
 
Założona w 2021 roku, Connect Earth to londyńska firma zajmująca się danymi środowiskowymi, która 
demokratyzuje łatwy dostęp do danych dotyczących zrównoważonego rozwoju. Dzięki swojej technologii 
API śledzenia emisji dwutlenku węgla, Connect Earth umożliwia ludziom dokonywanie zrównoważonych 
wyborów i wypełnia lukę między intencjami, wiedzą i działaniem. Connect Earth wspiera instytucje 
finansowe, oferując swoim klientom przejrzysty wgląd dane dotyczące klimatycznego wpływu ich 
codziennych wydatków i decyzji inwestycyjnych. 
 
https://connect.earth/ 
 

 
 
Ecobean to firma technologiczna, która wdraża rozwiązania cyrkularne dla przemysłu kawowego. Dzięki 
najbardziej zaawansowanej metodzie waloryzacji przekształcania odpadów kawowych, oszczędzamy 
ogromne ilości C02. 
 
https://ecobean.pl/ 
 

 
 
Humatico jest rozwiązaniem "pod klucz", które pozwala przekształcić wszelkie rolnicze biologiczne odpady 
w wartościowe nawozy. Nasza innowacyjna technologia bazuje na metodzie superkawitacji, jest mobilną 
jednostką z krótkim cyklem produkcyjnym i jest efektywna energetycznie. 
 
http://www.hhlabs.tech/ 
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Insignes Labs oferuje technologię, która wspiera zapewniają ochronę, stymulują rozwój i wzrost upraw oraz 
gwarantują zwiększanie plonów. Technologia pozwala na zmniejszenie zużycia syntetycznych fungicydów o 
50% oraz na produkcję wysokiej jakości żywności w sposób zrównoważony. 
 
https://insignes-labs.com/pl/ 
 

 
 
Listny Cud - farmy wertykalne. Sprzedajemy świeże produkty z naszej farmy wertykalnej na Mokotowie 
(możecie je znaleźć np w sklepach Carrefour, w Selgrosie i we Frisco) oraz budujemy farmy w różnych 
rozmiarach - od biurowych po przemysłowe. Zbudowaliśmy na przykład farmę dla Szkoły Podstawowej w 
Żorach. Farmy wertykalne to zrównoważona i innowacyjna metoda produkcji żywności pozwala zużywać 
90% mniej wody niż tradycyjne rolnictwo, zrezygnować z pestycydów, zmniejszyć food waste i uciąć food 
miles. A do tego jedzenie jest po prostu pyszne i pełne witamin i mikroelementów (mamy na to badania :) ). 
 
http://listnycud.pl/ 
 

 
 
Maas Loop tworzy nową cyrkularną pętlę - od zredukowanych odpadów do potrzebnych na całym świecie 
produktów. 
 
https://www.maasloop.com/ 
 

 
 
Jesteśmy firmą technologiczną, łącząca świat nauki i biznesu, która czyni świat zdrowszym miejscem do 
życia. Dzięki opracowanym przez nas silnikom fotokatalicznym można oddychać powietrzem czystym od 
smogu i wolnym od wirusów i grzybów w domach, budynkach użyteczności publicznej i komunikacji 
miejskiej. 
 
https://www.nanosci.solutions/ 
 

 
 
Plan Be Eco umożliwia osiągnięcie neutralności klimatycznej i spełnienie wymogów przepisów dotyczących 
zrównoważonego rozwoju w 5 prostych krokach: obliczanie i raportowanie śladu węglowego, porównanie z 
konkurencją, plan redukcji i offset. Plan Be Eco to Twoja droga do net zero. 
 
https://planbe.eco/pl/plan-be-eco-pl/ 
 

 
 
Radical Zero opracowuje i sprzedaje kredyty węglowe w imieniu małych i średnich przedsiębiorstw, 
pomagając im dzięki dodatkowym przychodom wygenerowanym w celu przyspieszenia ich przejścia do 
stanu zero netto. 
 
https://www.radical-zero.com/pl  
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Redigo jest oprogramowaniem dla firm skupiającym się na zrównoważonym rozwoju. Nasz system 
automatyzuje proces zbierania danych śladu węglowego spółek, generowanie raportów oraz daje 
użytkownikom dostęp do serii narzędzi, które pomagają im skupić się na zmniejszaniu emisji CO2. 
 
https://www.redigocarbon.com/ 
 
 

 
 
Firma Solwena stworzyła komputerowy system zarządzania energią PERCEE, który umożliwia znaczące 
zmniejszenie zużycia każdego rodzaju energii (elektrycznej, cieplnej, chemicznej etc.) średnio o 20-30% 
poprzez aktywne monitorowanie stanu obiektów i sterowanie urządzeniami zużywającymi, wytwarzającymi 
i akumulującymi energię. Ich efektywna synchronizacja, realizowana przez system w pełni automatycznie, 
bez udziału człowieka, zapewnia najwyższą skuteczność tych działań. 
 
https://solwena.com/ 
 

 
TerGo to full-stack na rynku rozwiązań z zakresu liczenia, redukowania i kompensowania śladu węglowego. 
Tergoscope (carbon accounting software) to aplikacja, która umożliwia liczenie emisji z zakresów 1, 2 i 3 w 
firmach oraz organizacjach zgodnie z międzynarodowymi wymogami prawnymi i standardami. TERbit to 
pierwsza na świecie aplikacja mobilna, która pozwala automatycznie monitorować redukcję emisji z 
zakresów 1 i 3 wynikających z wybieranych środków transportu dla firm, pracowników i innych podmiotów 
objętych w łańcuchu wartości firmy. 
 
https://pl.tergo.io/o-tergo/ 
 

 
 
VivaDrive pomaga firmom wprowadzać pojazdy elektryczne do floty pojazdów i zarządzać nimi. Projekt ma 
na celu wsparcie firmy przy obniżaniu śladu węglowego floty, opracowaniu planów elektryfikacji floty, ocenę 
przydatności miejsca ładowania oraz oszacowanie kosztów instalacji infrastruktury. VivaDrive współpracuje 
z grupą PZU i oferuje program PZU iFlota, który pomaga firmom lepiej zarządzać kosztem, ubezpieczeniami 
i modernizacją we flocie. Produkt został nagrodzony w 2022 jako najlepsze rozwiązanie insurtech dla flot 
wg. Fleet Derby. 
 
https://vivadrive.io/ 
 


