Artykuł pochodzi ze strony
http://www.zig.eco.pl/a79_zwieksz_swoja_konkurencyjnosc_zdobadz_certyfikat_ekologiczny.html

Zwiększ swoją konkurencyjność, zdobądź certyfikat ekologiczny!
Ola Pacułt, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, 05.05.2009

W styczniu br. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska rozpoczęła realizację projektu pt. "Aktywna edukacja
ekologiczna na Zielonych Szlakach Greenways", w ramach którego przyznaje certyfikaty środowiskowe
Czysta Turystyka, Zielone Biuro, Lokalne Centrum Aktywności Ekologicznej/ Zielona Flaga oraz Przyjazny
Rowerom).
Certyfikat Zielone Biuro to oferta zarówno dla przedsiębiorstw, urzędów, szkół, jak i organizacji
pozarządowych. Przyznawany jest w ramach programu Czysty Biznes. Kryteria otrzymania certyfikatu, to:
opracowanie i wdrożenie polityki środowiskowej, zrównoważone zarządzanie energią elektryczną, cieplną,
wodą i odpadami oraz edukacja ekologiczna pracowników i klientów.
kontakt: zofia.lapniewska@epce.org.pl
Hotelom, domom gościnnym, bed & breakfast, hostelom, restauracjom, etc. przyznawany jest Certyfikat
Czystej Turystyki. Warunkiem jego uzyskania jest promowanie zrównoważonej turystyki i angażowanie się w
działania na rzecz ochrony środowiska.
kontakt: zofia.lapniewska@epce.org.pl
Wszelkie obiekty turystyczne promujące zrównoważony transport, uwzględniający specyficzne potrzeby
rowerzystów i turystów rowerowych, mogą się ubiegać o przyznanie Certyfikatu Przyjazny Rowerom.
Certyfikat przyznawany jest w ramach programu Zielone Szlaki Greenways.
kontakt: krzysztof.florys@epce.org.pl
Certyfikat Lokalne Centra Aktywności Ekologicznej skierowany jest do szkół, które w szczególny sposób
pobudzają i skupiają aktywność społeczną mieszkańców oraz przez przykład i działanie tworzą aktywne
środowisko wychowawcze dla młodzieży. Przyznawany jest w ramach programu Szkoły dla Ekorozwoju.
Certyfikat ma zachęcać do ciągłego doskonalenia i rozwoju inicjatyw ekologicznych.
kontakt: urszula.ptasinska@epce.org.pl
O Certyfikat Zielonej Flagi mogą ubiegać się szkoły, które podnoszą świadomość ekologiczną młodzieży
szkolnej poprzez działania na rzecz efektywnego wykorzystania energii i surowców oraz zrównoważonej
gospodarki odpadami (w tym recyklingu) w szkołach i ich otoczeniu. Certyfikaty są przyznawane szkołom
biorącym udział w programie Szkoły dla Ekorozwoju na okres jednego roku szkolnego.
kontakt: urszula.ptasinska@epce.org.pl
Udział w projekcie gwarantuje nie tylko ograniczenie oddziaływania na środowisko, lecz także obniżenie
kosztów działalności oraz jest szansą na zwiększenie konkurencyjności i wyróżnienie na rynku.
Projekt pt. "Aktywna edukacja ekologiczna na Zielonych Szlakach - Greenways" jest realizowany dzięki
wsparciu udzielonemu przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu
Finansowego.

