3x Środowisko

Partnerzy projektu:

Trzy kampanie integrujące
przedsiębiorstwa sektora MŚP
i ich otoczenie w działaniach na
rzecz ochrony środowiska

Stowarzyszenie REFA Wielkopolska należy do REFA
Group, z centralą w Darmstadt w Niemczech. REFA
to największa w Europie, działająca globalnie, organizacja non–profit, kształcąca w zakresie organizacji
pracy. Stowarzyszenie przenosi do Polski blisko 90 lat
doświadczeń REFA w doradztwie i szkoleniach w tej
dziedzinie, stosując uznane na świecie metody
i instrumenty organizacji pracy.

– to projekt przygotowany
głównie z myślą o firmach z
sektora Małych i Średnich
Przedsiębiorstw.

Jego podstawowym celem jest wsparcie przedsiębiorców we wprowadzaniu
zmian pozwalających uczynić ich firmy
pro-ekologicznymi. Jest to możliwe, dzięki
oszczędnościom w wykorzystywaniu energii,
wody, papieru i innych surowców.

Stowarzyszenie Transfer jest organizacją non-profit
stworzoną przez grupę specjalistów mających wieloletnie doświadczenie w realizacji programów i projektów
finansowanych z funduszy Unii Europejskiej w szczególności dotyczących kształcenia zawodowego oraz
podnoszących wiedzę i umiejętnosci osób dorosłych.
Podobnym doświadczeniem legitymują się eksperci
współpracujący ze Stowarzyszeniem.

Związek Rzemiosła Polskiego jest ogólnopolską,
społeczno-zawodową organizacją samorządu gospodarczego, działającą od 1933 roku. Wraz z organizacjami
rzemiosła - 27 izbami rzemieślniczymi, 478 cechami
rzemiosł oraz 180 spółdzielniami - tworzy największą
i najstarszą strukturę samorządu gospodarczego w
Polsce. W strukturach ZRP 26.000 rzemieślników
prowadzi przygotowanie zawodowe młodzieży.

Ekologia może być równoznaczna
z oszczędzaniem
- do tego chcemy przekonać polskie MŚP.

Wyprodukowano w ramach projektu „Trzy kampanie integrujące przedsiębiorstwa
sektora MŚP i ich otoczenie w działaniach na rzecz ochrony środowiska” dofinansowanego z udziałem instrumentu finansowego Unii Europejskiej LIFE+ i ze
środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Wydrukowano na papierze pochodzącym z recyklingu
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+ 20%

Dlaczego ekologia i MŚP?
Działania pro-ekologiczne są
jednym z priorytetów Komisji
Europejskiej, która w 2008 r.
wytyczyła ambitne cele:

Jak skorzystać?
zwiększenie
udziału energii
odnawialnej
o 20%

zmniejszenie
zużycia energii
o 20%

- 20%

zredukowanie
emisji gazów
cieplarnianych
o 20%

- 20%
Cele te mają być osiągnięte
do roku 2020.

Kto może skorzystać?

wdrożeniem zmian organizacyjno-technologicznych związanych ze zużyciem zasobów,
pozwalającym uzyskać realne oszczędności,
warsztatami organizowanymi dla pracowników, które pozwolą im na efektywniejsze
wykorzystywanie zasobów podczas pracy
i unikanie marnotrawstwa,
informacjami o możliwych działaniach
ekologicznych w firmie,
wymianą doświadczeń z najlepszymi w
kwestiach ochrony środowiska,

Projekt 3x Środowisko adresowany jest do firm
z sektora MŚP, działających w jednej z sześciu
branż:
• budowlanej
• drzewnej

Do ich realizacji konieczny jest aktywny udział
wszystkich przedsiębiorstw, szczególnie
sektora MŚP.

• samochodowej

Małe i Średnie Przedsiębiorstwa stanowią
w Polsce 99% wszystkich firm i zatrudniają
9 mln osób.

• spożywczej

To sektor rynku, który ma znaczący udział
w wykorzystywaniu zasobów naturalnych oraz
ogromny wpływ na środowisko naturalne.

Jeśli Twoja firma jest zainteresowana:

prosimy o kontakt z liderem projektu:
e-mail: biuro@refa.pl
Zapraszamy do współpracy!

• drukarskiej
• usług osobistych (fryzjer, kosmetyczka)

Proponowane w projekcie rozwiązania pozwolą
na oszczędniejsze wykorzystywanie zasobów,
a tym samym przyczynią się do redukcji
kosztów bez utraty jakości wytwarzanych
produktów lub usług.

Więcej informacji: www.3xsrodowisko.pl

