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Czysty Biznes na Małopolskich Targach Innowacji i Biznesu*
Ponad 200 gości Małopolskich Targów Innowacji i Biznesu zainteresowanych było ofertą
Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, która prezentowała się wśród 50 innych
wystawców drugiej już edycji imprezy 2 września br.

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska przedstawiła na tegorocznych targach ofertę Programu Czysty Biznes, skierowanego do
MŚP. Udział w Programie to szansa na zwiększenie poziomu ekoinnowacyjności i konkurencyjności firm, o czym zwiedzający stoisko mogli
przekonać się oglądając wystawę „Konkurencyjni dzięki ekologii” prezentującą osiągnięcia firm członkowskich w dziedzinie ochrony środowiska. Małopolscy przedsiębiorcy odwiedzający stoisko interesowali
się także udziałem w Konkursie Ogólnopolskie Nagrody Czysty Biznes
2009, nagrodą w którym jest szklana Piramida Czystego Biznesu –
prezentowana na stoisku Fundacji. Laureatów Konkursu poznamy już

Partnerzy Programu Czysty Biznes:

wkrótce - na uroczystej gali, która odbędzie się 6 listopada br. na Zamku Królewskim w Niepołomicach.

*Małopolskie Targi Innowacji dla Biznesu to jednodniowe wy-

darzenie, którego celem było przede wszystkim zbliżenie małopolskiego świata nauki i świata biznesu. Głównymi odbiorcami wydarzenia byli przedstawiciele mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw z regionu Małopolski. W Targach uczestniczyło
około 50 wystawców. Były to obok sektora MŚP przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, świata nauki, firm oraz jednostek badawczo-rozwojowych. Ważną częścią wydarzenia była
organizowana konferencja, podczas której poruszano tematy
związane z ochroną patentową własności intelektualnej, alternatywnymi źródłami finansowania innowacji oraz aktualną sytuacją gospodarczą i jej wpływem na sektor MŚP.

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Norweskie MŚP dzielą się swym doświadczeniem
Wizyta studyjna w Norwegii

zacja Peer Gynt, która podczas wykładu „Organizacja wydarzeń
kulturalnych jako siła napędzająca rozwój regionu” opowiedziała w
jaki sposób rozwój firmy przyczynił się do aktywowania społeczności lokalnej oraz rozwoju turystyki w regionie.

Miasteczko olimpijskie w Lillehammer

Przyjazną środowisku metodę chłodzenia serwerów oraz odzyskiwania odpadowej energii cieplnej i wykorzystaniu jej do ogrzewania
budynku przedstawiła firma Ikomm z Lillehammer. Wdrożenie nie
tyko spowodowało obniżenie zużycia energii, co przyczyniło się do
ograniczenia kosztów, ale przyniosło również wymierne korzyści
finansowe. Część odzyskanego ciepła jest obecnie sprzedawana
innym firmom do ogrzewania pozostałej części budynku. Z kolei
w sklepie z artykułami budowlanymi w Lillehammer uczestnicy
mieli możliwość zapoznania się z bardzo rozwiniętym systemem
segregacji odpadów. Następnie przedstawiciel Parku Olimpijskiego w Lillehammer, Ove Gjesdal przybliżył zagadnienie pro-środowiskowej organizacji wydarzeń sportowych.

Spotkania z przedstawicielami norweskich MŚP, organizacji pozarządowych, seminaria z ekspertami przygotowującymi firmy do
wdrożeń i monitorującymi ich efekty – te i wiele innych spotkań
odbyło się w ramach wizyty studyjnej przedstawicieli Programu
Czysty Biznes w Norwegii. Wizyta odbyła się w dniach 14-19 września br.

Tradycyjny młyn w okolicach Klaro

Uczestnicy wizyty wzięli także udział w kilku seminariach dotyczących monitorowania emisji CO2 przez firmy oraz osoby indywidualne za pomocą różnych narzędzie, w tym kalkulatorów CO2,
audytów klimatycznych. Prelegenci przekonywali, że stanowią one
sposób na poprawę wizerunku i promocję firmy, a także wychodzenie naprzeciw potrzebom klientów.
Uczestnicy seminarium w Oslo

Wizyty w certyfikowanych hotelach były doskonałym sposobem na
zapoznanie się z wprowadzonymi wdrożeniami środowiskowymi.
Przedstawiciel Hotelu Fossheim w Lom opowiedział o początkowych trudnościach z ich wprowadzaniem, wskazał także korzyści
z nich wynikające. Kolejny ciekawy pomysł na połączenie biznesu
z rozwojem kulturalnym społeczeństwa zaprezentowała organi-

Już wkrótce na łamach Biuletynu znajdą Państwo przykłady proekologicznych wdrożeń jakie z powdzeniem zastosowano w norweskich przedsiębiorstwach. Mamy nadzieję, że staną się one
inspiracją do podjęcia działań w tej dziedzinie również w firmach
Czystego Biznesu.
Magdalena Kuźniakowska
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Podatek od deszczu - prawda czy mit
Seminarium w Toporzysku

23 września br. uczestnicy seminarium w Klubie Czystego Biznesu w Toporzysku mogli
przekonać się, że podatek od deszczu to nie mit. Z roku na rok rośnie liczba gmin,
które decydują się na wprowadzenie opłaty za odprowadzanie wody opadowej i choć
w gminie Jordanów jeszcze go nie wprowadzono to tylko kwestia czasu. Najlepszym
tego przykładem jest Poznań, na którego obszarze opłaty takie obowiązują od 1 lipca
tego roku.
Podatek naliczany jest za każdy metr kwadratowy powierzchni dachu np. hali produkcyjnej, parkingu lub placu o utwardzonej powierzchni z wykonanym odwodnieniem.
„Zwolnieni od podatku będą ci, którzy nie odprowadzają deszczówki do kanalizacji, tylko
ją sami zagospodarowują np. poprzez zamontowanie zbiorników na wodę deszczową,
która może służyć do celów sanitarnych lub podlewania terenów roślinnych” – mówiła na
spotkaniu audytorka środowiskowa Iwona Kłosok-Bazan poruszając temat racjonalnej
gospodarki wodno- ściekowej. Prowadząca spotkanie omówiła także sposoby działań w
firmach i instytucjach mających za celu obniżenie zużycia czystej wody, która z roku na
rok jest coraz droższa.
Sławomir Sarnacki
Koordynator Klubu Czystego Biznesu w Toporzysku

Śląskie NGOsy promowane
Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”- członek Klubu Czystego Biznesu w Skoczowie, przystępuje, w najbliższych dniach, do realizacji projektu pod
nazwą „Cykliczne upowszechnianie zasady zrównoważonego rozwoju i informacji
dotyczących Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko poprzez media
w 2010 r.”
W ramach projektu przygotowany zostanie dwumiesięcznik „Aktywator” poświęcony promocji organizacji pozarządowych w powiatach: bielskim, pszczyńskim i żywieckim. Integralną częścią czasopisma jest strona internetowa
www.slaskiengo.pl. Na stronie wyodrębniono blok ekologiczny „Zielono mi”,
w którym znajdą się prezentację przedstawiające organizacje ekologiczne z regionu
i ich działania. Na stronie zostaną zamieszczone także informacje dotyczące racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych. Poruszane tematy edukacyjne będą
dobierane zgodnie ze specyfiką prezentowanej organizacji ekologicznej.
Całość przedsięwzięcia będzie realizowane co najmniej do końca 2010 roku. Planowane są również audycje radiowe w stacji radiowej „Radio Bielsko”. Na antenie
radia również będą pojawiały się tematy związane z działaniami pro-środowiskowymi w formie wywiadów z liderami regionalnych organizacji ekologicznych.
Zapraszamy do odwiedzania strony www.slaskiengo.pl!
Rafał Kucharski
Koordynator Klubu Czystego Biznesu w Skoczowie

JARMARK EKOLOGICZNY

Od sierpnia br. firma „Irena”, będąca członkiem Klubu Czystego Biznesu we Wrocławiu,
rozpoczęła organizację cyklu spotkań w ramach Jarmarku Ekologicznego we Wrocławiu. Jarmark odbywa się cyklicznie co dwa
tygodnie w soboty i przyciąga wrocławian
szeroką ofertą wyrobów.
W pierwszym spotkaniu wzięli udział reprezentanci gospodarstw ekologicznych. Bezpośrednio od producentów można było kupić
wysokiej jakości ekologiczne przetwory owocowo-warzywne, pieczywo, nabiał, zioła, a
także świeże warzywa i owoce. Według opinii
klientów sklepu Jarmarki są bardzo potrzebne i mają we Wrocławiu wielu zwolenników.
„Konsumenci poświęcają coraz więcej uwagi
zdrowemu stylowi życia i dbają o środowisko.
Zdrowa, ekologiczna i pozbawiona szkodliwych substancji żywność na stałe zagości
w naszym sklepie” - mówi właściciel sklepu.
W sklepie „Irena” można dokonać kompleksowych zakupów zarówno żywności konwencjonalnej jak i ekologicznej. Właściciele sklepu
zapraszają także wszystkich Wrocławian na
zakupy do swojego sklepu internetowego.
Pod adresem www.sklepirena.pl dostępna
jest bogata oferta produktów spożywczych,
w tym, ekologicznych, bezglutenowych, dietetycznych i regionalnych - krajowych i zagranicznych.
Producentów z terenu Dolnego Śląska zapraszamy do nieodpłatnego zaprezentowania
swoich wyrobów już na następnym Jarmarku,
który odbędzie się 10 października br.
Do zobaczenia na Jarmarku Ekologicznym!

Anna Staworowska-Iwaszuk
Koordynator Klubu Czystego Biznesu we Wrocławiu
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Skąd pieniądze na projekty proekologiczne?
Seminarium w Sępólnie

Finansowanie projektów proekologicznych oraz kredyty
na przedsięwzięcia termomodernizacyjne i remontowe,
gospodarowanie odpadami w MŚP – to tematyka szkolenia, zorganizowanego przez Stowarzyszenie „Zielona
Krajna” 21 września br. dla członków Klubu Czystego
Biznesu w Sępólnie Krajeńskim.
Marek Ramczyk Główny Ekolog BOŚ S.A. z oddziału
w Bydgoszczy przedstawił ofertę Banku dotyczącą kredytów na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych, kredytów na inwestycje w zakresie odnawialnych
źródeł energii oraz rodzaje przedsięwzięć termomodernizacyjnych i premie do kredytu, o jakie przedsiębiorcy
mogą się ubiegać. Uczestnicy dowiedzieli się m.in. jak
wypełnić wniosek o kredyt, zaświadczenie o udzielonej
pomocy „de minimis”, jak sporządzić aneks do umowy,
kiedy następuje uruchomienie środków kredytu i na czym polega ”rozliczenie zadania”.
Na pytania: jak poprawnie klasyfikować odpady, czy i jakie uzgodnienia są przedsiębiorcy potrzebne, w jaki sposób wywiązywać się z obowiązków związanych z gospodarką odpadami– na te i wiele innych pytań odpowiedział Marek Czerski w drugiej
części szkolenia. Wielu przedsiębiorców sądzi, że prowadzona przez nich działalność jest już uregulowana w przypadku podpisania umowy z firmą zajmującą się odbiorem odpadów. Zapominają o szeregu innych regulacji związanych z gospodarką
odpadami – seminarium miało na celu im o tym przypomnieć.
Joanna Kowalik
Koordynator Klubu Czystego Biznesu w Sępólnie Krajeńskim

Plastikowe nakrętki ratują życie

Akcja Klubu Czystego Biznesu we Wrocławiu
Nie od dziś wiadomo, że pomoc można nieść na wiele sposobów. Doskonałym tego przykładem jest akcja firm zrzeszonych
we wrocławskim Klubie Czystego Biznesu, które dzięki segregacji odpadów pomagają niepełnosprawnym dzieciom.
Pomysł zrodził się w firmie członkowskiej Klubu - w sklepie „Irena” we Wrocławiu, którego właściciel wspólnie z Fundacją
Partnerstwo Doliny Odry będzie koordynować akcję zbierania plastikowych nakrętek z butelek po wodzie mineralnej, napojach, sokach, etc. Pieniądze ze sprzedaży nakrętek przekazywane zostaną na rehabilitację niepełnosprawnych dzieci, zakup
wózków inwalidzkich czy innego potrzebnego sprzętu. Pomoc zostanie skierowana do małych miejscowości i miasteczek
leżących na Szlaku Odry aby dostrzec do najbardziej potrzebujących. Lista osób czekających na pomoc ciągle się wydłuża.
Mimo, że akcja dopiero nabiera tempa, włączają się do niej inne firmy z wrocławskiego Klubu, jak również niezrzeszone firmy,
w tym, supermarkety, hotele, uczelnie. Zgłosiła się już nawet osoba z samochodem pełnych nakrętek, a także darczyńca, który chce oddać wózek niepełnosprawnemu dziecku!
O postępach akcji będziemy informować na łamach Biuletynu już w następnym miesiącu. Zachęcamy do przyłączenia się do akcji!
Anna Staworowska-Iwaszuk
Koordynator Klubu Czystego Biznesu we Wrocławiu

PREZENTACJE

OFERTA
PROGRAMU
CZYSTY BIZNES
Program Czysty Biznes pomaga
firmom realizować sprawdzone i
nowatorskie inicjatywy proekologiczne, aby stały się one stałymi
elementami systemu zarządzania
firmą, przyczyniając się w bezpośredni sposób do zwiększenia jej
konkurencyjności.

Uczestnicząc w Programie, firmy mogą
korzystać z:
pomocy szkoleniowej i informacyjnej
w realizacji działań proekologicznych;
dostępu do specjalistycznej pomocy
doradców i audytorów środowiskowych;
praktycznych rozwiązań prośrodwiskowych, zastosowanych w firmach
z Polski, Norwegii oraz innych krajów
Unii Europejskiej;
wypracowanych, we współpracy
z instytucjami finansowymi, tanich i
przyjaznych dla firm mechanizmów
finansowania inwestycji środowiskowych, które ułatwią przedsiębiorcom
wdrażanie inwestycji proekologicznych, a spłacane będą z osiągniętych
oszczędności;
możliwości wspólnego działania na
rzecz korzystnych uwarunkowań
prawnych i finansowych służących
rozwojowi firm przemysłu środowiskowego;
nowości w zakresie biznesu i ekologii, w tym inicjatyw legislacyjnych,
udostępnianych poprzez Centrum
Informacji Ekologicznej (infolinia,
serwisy informacyjne);
narzędzia internetowego „Menadżer
Środowiska” (www.eko-spec.pl), które umożliwia monitorowanie wpływu
firmy na środowisko;
możliwości wyróżnienia najlepszych
wdrożeń i działań proekologicznych
poprzez konkursy: Ogólnopolskie
Nagrody „Czystego Biznesu” oraz
Europejskie Nagrody „Biznes dla
Środowiska”.

Klub Czystego Biznesu w Debrznie
Powiatowa Bursa Szkolna w Człuchowie
Powiatowa Bursa Szkolna mieści się w Człuchowie - malowniczym mieście, niegdyś niezdobytej twierdzy krzyżackiej, dziś raju dla żeglarzy, myśliwych, wędkarzy oraz miłośników wędrówek pieszych i rowerowych.
Bursa dysponuje bazą noclegową na 270 osób z pokojami 1, 2, 3, 4-osobowymi, pełnym zapleczem higieniczno-sanitarnym na każdym piętrze i nowoczesną kuchnią. Bursa zapewnia także
fachową opiekę pedagogiczną, rozwój edukacyjny, kulturalny oraz wsparcie rozwoju fizycznego poprzez sport i rekreację. Do dyspozycji odwiedzających są m.in. siłownia, korty tenisowe,
boiska, skocznie, bieżnie oraz tory dla wrotkarzy. Obiekt jest przystosowana do obsługi osób
niepełnosprawnych. Powiatowa Bursa Szkolna organizuje: obozy sportowe, kolonie, zimowiska, konferencje, narady i szkolenia, festyny sportowo-rekreacyjne, turnieje sportowe, imprezy
okolicznościowe.
W 2006 roku, w ramach Programu Czysty Biznes, Bursa Szkolna zdobyła certyfikat Czystej
Turystyki. Dzięki współpracy z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska i udziałowi w Programie
Czysty Biznes w Bursie zaszły zmiany, które uatrakcyjniły pobyt wychowankom oraz sportowcom i kolonistom korzystającym z jego usług m.in. upiększenie otoczenia firmy czy modernizacja budynku. Wzrosło również zaangażowanie oraz świadomość ekologiczna mieszkańców
i pracowników Bursy.
Powiatowa Bursa Szkolna w Człuchowie
77 - 300 Człuchów
ul. Koszalińska 2
tel./fax: (0-59) 834 34 92
www.bursa.czluchow.net.pl
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