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Inspiracja 

 

Działania pro ekologiczne inicjowane przez Komisję Europejską. 

W 2008 r. wytyczyła ona następujące cele: 

•redukcja emisji gazów cieplarnianych o 20% (w stosunku do 

1990r.),  

•zmniejszenie zużycia energii (poprawę efektywności     

wykorzystania) o 20% (w stosunku do prognoz na 2020r.), 

•zwiększenie udziału energii odnawialnej do 20%. 

 Cele  te mają być  osiągnięte do 2020 r. 
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Dlaczego MŚP? 

 

Firmy MSP stanowią w Polsce ok. 99% wszystkich firm i zatrudniają 

ok. 70% ogółu pracowników  pracujących w przedsiębiorstwach. Ich 

wpływ na wykorzystanie zasobów naturalnych jest ogromny ale 

świadomość tego niska. 

 

Tylko 1,8% firm przemys. MSP stwierdza, że ich działalność ma 

„duży” bądź „bardzo duży” wpływ na środowisko. Na ogół 

dostrzegają wpływ zużycia energii [38,5%] i odpadów do utylizacji 

[21,8% ]. Prawie nie zauważają swojego wpływu na środowisku 

poprzez zużycie wody [9,5%] lub surowców naturalnych [2,9%] 
(„Zrównoważona produkcja w działalności przedsiębiorstw”, raport PARP, 2011) 
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CEL GŁÓWNY 

Wzrost świadomości pracowników MSP odnośnie efektywnego 

wykorzystania zasobów poprzez zainspirowanie do 30.04.2016r. 

kadry zarządzającej i pracowników 3000 firm z 6 branż:  

•budowlanej, 

•drzewnej [stolarz], 

•samochodowej [mechanik pojazdów samochodowych], 

•drukarskiej, 

•usług osobistych [fryzjer, kosmetyczka], 

•spożywczej [piekarz, cukiernik]  

oraz ich otoczenia do działań na rzecz zmniejszenia zużycia 

zasobów. 
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Partnerzy w projekcie: 

 

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 tym obszarze, 

stosując uznane na świecie metody i instrumenty organizacji pracy. 
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Partnerzy w projekcie: 

 

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 rzemiosła zrzeszonych jest około 300 tys. 

firm mikro i MŚP. 
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Partnerzy w projekcie: 

 

Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej Transfer jest 

organizacją non-profit stworzoną przez grupę specjalistów mających 

bogate i wieloletnie doświadczenie w zakresie szkoleń i promocji 

programów oraz projektów Unii Europejskiej. Podobnym 

doświadczeniem legitymują się eksperci współpracujący ze 

Stowarzyszeniem. 
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Daty i liczby 

 

Czas trwania projektu: 01.10.2013 – 30.04.2016 

 

Budżet projektu: 1 043 140,00 EUR 

 

Dofinansowanie z UE w ramach LIFE+: 521 251,00 EUR 

Dofinansowane z funduszy NFOŚiGW: 462 889,00 EUR 
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Główne korzyści dla MŚP z udziału w 

projekcie, część I: 
 

• wzięcie udziału do pięciu pracowników Firmy w bezpłatnych warsztatach, w 

trakcie których wypracowywane będą pomysły na oszczędności w 

wykorzystaniu zasobów, 

• otrzymanie branżowego informatora ekologicznego z przykładowymi 

pomysłami na ograniczanie zużycia zasobów i informacjami na temat 

obowiązujących przepisów w ochronie środowiska, 

• otrzymywanie informacji na temat bezpłatnych szkoleń internetowych 

(webcastów) z zakresu ochrony środowiska, organizowanych w ramach 

projektu, 

• dostęp do tworzonej w ramach projektu bazy dobrych praktyk w zakresie 

oszczędzania zasobów, 
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Główne korzyści dla MŚP z udziału w 

projekcie, część II: 
 

• otrzymywanie informacji na temat przebiegu projektu, w tym na temat 

nawiązywanych kontaktów z innymi projektami związanymi z ochroną 

środowiska i możliwościami brania w nich udziału np. w celu uzyskania 

dofinansowania działań proekologicznych, 

• i szereg innych .... 

 

Prezentacja projektu LIFE/3xŚrodowisko/PL, Warszawa 05.06.2014  

Projekt jest dofinansowany z  udziałem instrumentu finansowego Unii Europejskiej LIFE+ i ze środków Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

 

 

 

 



 

Serdecznie dziękuję za uwagę 
 

 

 

Leszek.Nowaczyk@refa.pl 
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