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Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w projektach realizowanych przez firmę 
Akademia Słońca pod honorowym patronatem Starostwa Powiatowego w Wągrowcu 

w ramach konkursu 2.1.1 POKL – „Zielone Światło” – wsparcie rozwiązań proekologicznych 
ogłoszonego przez Polską Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości. Projekty skierowano do 

mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, posiadających jednostki organizacyjne  
na terenie Polski. 

 
Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY 

 
Projekty do wyboru, w zależności od potrzeb przedsiębiorstwa:  
 

1. „PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI MSP W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA   
 ŚRODOWISKIEM I AUDYTU EKOLOGICZNEGO” – więcej informacji na stronie 
http://szkolenia.ekonorm.pl/ 
 

2. „ZIELONA ENERGIA DLA TURYSTYKI – ROZWÓJ MMŚP Z BRANŻY HOTELARSKO-
GASTRONOMICZNEJ DZIĘKI ZASTOSOWANIU OZE” 
 

3. „BE EKO – TO SIĘ OPŁACA”- ZARZĄDZANIE FLOTĄ POJAZDÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE  
 

Udział w projektach szkoleniowo-doradczym to pierwszy krok w drodze do 
współpracy z Akademią Słońca. Przedsiębiorstwa biorące udział w szkoleniach w przyszłości 
mają możliwość zostać beneficjentami konkursów uzyskując w ten sposób cenne środki na 
rozwój firmy. 
 
 W  skrócie chcieliśmy  przestawić wybrane korzyści płynące z udziału w takim projekcie: 
 

• stworzenie indywidualnego planu wdrożenia rozwiązań proekologicznych w Państwa firmie, 
mających na celu między innymi obniżenie kosztów utrzymania przedsiębiorstwa.  
 

• otrzymanie certyfikatu potwierdzającego udział w projekcie, 
 

• podczas szkolenia zdobycie kontaktu z firmami potencjalnie zainteresowanymi skorzystaniem  
z Państwa usług, 
 

• poznanie struktury projektów unijnych, co jest niezwykle pomocne gdyby Państwo w 
przyszłości chcieli przeprowadzić taki projekt, bądź skorzystać ze środków unijnych, 
 

W celu omówienia szczegółów zapraszamy do kontaktu z p. Marcinem Jakubiec,  
nr tel. 570 990 030 
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Projekt „Podniesienie konkurencyjności MSP w zakresie  

zarządzania środowiskiem i audytu ekologicznego”  

nr WND-POKL.02.01.01-00-435/13 

 

Projekt realizowany w ramach konkursu  2.1.1 PO KL - "Zielone światło!" - wsparcie rozwiązań 

proekologicznych ogłoszonego przez POLSKĄ  AGENCJE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  

Zaproponowany konkurs jest odpowiedzią na niedostrzeganą do tej pory potrzebę prowadzenia 

zielonej firmy poprzez połączenie oszczędności z dbałością o środowisko. Wspiera tym samym 

realizację jednego z priorytetów strategii Europa 2020 – „rozwój zrównoważony – wspieranie 

gospodarki efektywnej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej 

konkurencyjnej”. 

WNIOSKODAWCA 

EkoNorm Sp.  z o.o. z siedzibą przy ul. Gallusa 12, 40-594 Katowice 

Warunki udziału w projekcie: 

 Status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa 

 Możliwości skorzystania z pomocy de minimis 

 Posiadanie jednostki organizacyjnej na terenie Polski 

 

Liczebność grup: 

Średnio 4 osoby z firmy.  Średnio 10 osobowe grupy szkoleniowe. 

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny i obejmuje: 

 Przeprowadzenie analizy potrzeb pro środowiskowych (dalej zwanej Analizą potrzeb) dla 

Przedsiębiorcy. W ramach analizy opracowany zostanie plan wsparcia w ramach projektu: zakres 

szkoleń oraz intensywność doradztwa prowadzącego do opracowania Planu Wdrażania Działań 

Proekologicznych w Przedsiębiorstwie  

 Usługi szkoleniowe zgodne z wykazem przedstawionym poniżej. Każdy przedsiębiorca otrzymuje 

do wyboru 2 dni szkoleniowe z zakresu zarządzania środowiskowego lub audytu 

energetycznego, pierwszy dzień to szkolenie wprowadzające (pozycje o numerze 1 w tabeli) 

następnie wybiera jeden z tematów szczegółowych (pozycje od 2 do 4 w tabeli). W ramach 

szkoleń zapewniony zostanie catering oraz materiały dla uczestników.  

 

 Opracowanie bądź aktualizację Planu Wdrażania Działań Proekologicznych (dalej zwany Planem) 

dla Przedsiębiorcy. Plan opracowany zostanie na bazie indywidualnych spotkań z pracownikami 

Przedsiębiorstwa i obejmie przede wszystkim możliwości wprowadzenia oszczędności poprzez 
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zastosowanie odnawialnych źródeł energii w wybranym budynku przedsiębiorcy (szczegółowy 

plan inwestycji opracowany w programie GET SOLAR) 

 

 

Lp. Temat szkolenia 

1.  Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie  (1 dzień) 

2.  Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie - Odpowiedzialność przedsiębiorcy w zakresie 

emisji do powietrza i emisji hałasu - (1 dzień) 

3.  Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie - Odpowiedzialność przedsiębiorcy w zakresie 

gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami (1 dzień) 

4.  Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie - Norma ISO 14001 jako narzędzie stosowane 

w prawidłowym zarządzaniu środowiskiem (1 dzień) 

1.  Audyt ekologiczny (1 dzień) 

2.  Audyt ekologiczny jako narzędzie kontroli wewnętrznej (1 dzień) 

3.  Audyt ekologiczny - Ocena zgodności z wymaganiami prawa ochrony środowiska (1 dzień) 

4.  Audyt ekologiczny jako narzędzie przygotowania przedsiębiorstwa do kontroli WIOŚ (1 dzień) 

 

 

Kolejność działań: 

1. Analiza potrzeb pro środowiskowych 

2. Ustalenie terminu i miejsca szkoleń z minimum 15 dniowym wyprzedzeniem 

3. Szkolenia z wybranego tematu  

4. Ustalenie terminów doradztwa  

5. Doradztwo dla pracowników firmy 

6. stworzenia planu wdrożenia działań proekologicznych na podstawie danych z doradztwa 

(OZE projekt w programie get-solar)  
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„ZIELONA ENERGIA DLA TURYSTYKI – ROZWÓJ MMŚP Z BRANŻY HOTELARSKO-
GASTRONOMICZNEJ DZIĘKI ZASTOSOWANIU OZE” 

 

Projekt realizowany w ramach konkursu „Zielone światło” z poddziałania 2.1.1 Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki ogłoszonego przez POLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. 

Warunki udziału w projekcie: 

• Status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa, 

• Prowadzenie działalności w sekcji I PKD (branża hotelarska i gastronomiczna), 

• Brak przeciwwskazań do skorzystania z pomocy de minimis, 

• Posiadanie jednostki organizacyjnej na terenie Polski. 

Przedsiębiorstwa objęte wsparciem: 

• 200 firm / 380 osób, w tym: 
20 mikroprzedsiębiorstw / 20 osób   
100 małych przedsiębiorstw / 200 osób  
80 średnich przedsiębiorstw / 160 osób  

Uczestnicy w projekcie: 

• 380 osób, w tym: 
228 kobiet oraz 152 mężczyzn, 
76 osób w wieku 50+, 
190 właścicieli firm i 190 pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. 

 

UDZIAŁ PRZEDSIĘBIORSTWA W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY I OBEJMUJE: 

I. Analiza potrzeb, ankieta potrzeb proekologicznych: 

Przeprowadzenie szczegółowej analizy potrzeb proekologicznych (APP) w przedsiębiorstwie podczas 
osobistego spotkania z oddelegowaną osobą. Celem analizy jest określenie: 

• Obszarów wdrożenia OZE, które powinny zostać objęte planem wdrożenia rozwiązań 
proekologicznych (WRP); 

• Luk kompetencyjnych uniemożliwiających przedsiębiorstwu wdrożenie OZE 
w ww. obszarach; 

• Optymalnej tematyki szkoleniowo-doradczej dla przedsiębiorstwa, wytypowania 
uczestników szkoleń i doradztwa.  

Przeprowadzenie pogłębionej analizy potrzeb dot. specyfiki działalności firmy i jej otoczenia będzie 
dostosowane w zależności od wielkości, branży lub  typu produktu, który przedsiębiorstwo oferuje. 
Istotne będzie rozpoznanie specyfiki działalności, ponieważ aby trafnie dobrać tematykę 
szkoleniową konieczne jest zrozumienie warunków, w których działa przedsiębiorstwo. Analiza 
będzie miała miejsce zarówno w czasie rozmowy o projekcie jak i podczas przeprowadzania ankiety 
potrzeb proekologicznych. Wskaże ona zarówno na zainteresowanie właścicieli jak i na realne 
możliwości firmy. 
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II. Szkolenia: 

Założenia szkoleniowe w projekcie: 

• Średnio 8 osób w grupie,  

• Jedno szkolenie trwa 2 dni (8 godzin szkoleniowych / dzień),  

• Przedsiębiorstwo może skorzystać z 64 osobogodzin szkoleń, tj. jedna osoba korzystająca 
ze szkolenia to 16 osobogodzin, 2 osoby to 32 osobogodziny itp., 

• Miejsce szkolenia – dogodne lokalizacyjnie dla uczestników, 

• Szkolenia przeprowadzone będą w odstępach dogodnych dla przedsiębiorców, 

• W ramach szkolenia uczestnik otrzymuje: materiały szkoleniowe, certyfikat, wyżywienie 

Tematyka szkoleń obejmie wybrane z następujących tematów: 

− Kolektory słoneczne, powietrzne pompy cieplne – darmowe źródło ciepłej wody użytkowej, 

− Fotowoltaika – słoneczne źródło energii elektrycznej, systemy dołączone do sieci oraz systemy 
autonomiczne, 

− Budownictwo energooszczędne i pasywne w branży hotelarsko-gastronomicznej – techniczne 
możliwości oszczędzania energii poprzez prawidłowe projektowanie i przeprojektowanie 
obiektu turystycznego, 

− Wentylacja z rekuperacją – efektywny sposób zarządzania rozprowadzaniem energii, 

− Źródła i możliwości finansowania proekologicznych rozwiązań w zakresie OZE, 

− Zarządzanie rozproszonymi źródłami energii w obiekcie wraz z optymalizacją energetyczną, 

− Mikroinstalacje wiatrowe w turystyce – aspekty techniczne i energetyczne, 

− Gruntowe pompy i wymienniki ciepła – tanie źródła ciepła z ziemi,  

− Prawne aspekty wdrażania OZE w MMŚP w branży hotelarsko-gastronomicznej, 

− Korzyści marketingowe ze stosowania OZE w branży turystycznej, 

− Systemy wsparcia proekologicznych inwestycji energetycznych – dotacje na OZE 

Termin szkoleń będzie dostosowany do możliwości przedsiębiorstw. Możliwe jest stworzenie grup 
weekendowych.  

III. Doradztwo poszkoleniowe i opracowanie planu wdrożenia rozwiązań proekologicznych: 

Założenia doradztwa w projekcie: 

• Indywidualne spotkanie z właścicielem firmy lub osobą oddelegowaną w miejscu wskazanym 
przez beneficjenta projektu, 

• Każdemu przedsiębiorstwu przysługuje 16 h doradztwa (średnio po 4h doradztwa po każdym 
szkoleniu). 

 

Cel doradztwa: Opracowanie dla przedsiębiorstwa planu wdrożenia rozwiązań proekologicznych 
(WRP) w obszarze OZE, opartych o wyniki analizy potrzeb proekologicznych (APP), tematy 
szkoleniowe i efekty doradztwa poszkoleniowego. Plan WRP będzie zawierał opis obszarów, 
dla których będzie realizowane wdrożenie OZE, opis i harmonogram planowanego wdrożenia, 
zestaw wskaźników do pomiaru skuteczności wdrożenia. Plan WRP przekazany zostanie 
przedsiębiorcy w czasie sesji doradztwa. 

Realizacja planów WRP będzie ewaluowana w okresie do 3 miesięcy od ich opracowania. 
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Udział w projekcie jest bezpłatny. Obejmuje przeprowadzenie ankiety potrzeb proekologicznych, 
udział w indywidualnie dobranych szkoleniach o tematyce OZE, wielogodzinne spotkania 
z doradcą/ami celem dostosowania tematyki do rzeczywistości, w której osadzone jest 
przedsiębiorstwo.  

 

www.zielona-turystyka.com.pl 
 
 
KORZYŚCI UDZIAŁU W PROJEKCIE: 

− Projekt dostosowany do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy, 

− Wzrost wiedzy nt. odnawialnych źródeł energii, możliwej do wykorzystania w prowadzeniu 

firmy jak i prywatnie, 

− Posiadanie indywidualnego planu i szczegółowej wiedzy nt. możliwości wprowadzenia 

rozwiązań proekologicznych w przedsiębiorstwie, 

− Wsparcie w zakresie wdrażania rozwiązań proekologicznych w przedsiębiorstwie, 

− Obniżenie kosztów energii i czasu wynikające z wprowadzenia OZE, co da oszczędności 

środków, które można wykorzystać na dalszy rozwój firmy, 

− Budowanie wizerunku firmy przyjaznej środowisku, 

− Możliwość zaistnienia wśród firm proekologicznych z różnych branż – organizacje, 

stowarzyszenia, spotkania,  

− Pozyskanie nowych kontaktów biznesowych, 

− Zyskanie przewagi konkurencyjnej, biznesowej, 

− Wsparcie w zakresie uzyskania dotacji na ekoinnowacje, 

− Rozwój kompetencji pracowników (zwiększenie kwalifikacji, dbanie o rozwój firmy), 

− Wiedza nt. regulacji prawnych związanych z OZE: możliwość wykorzystania luk prawnych, 

większa wiedza niż u konkurencji, oszczędność na usługach prawnych, przygotowaniu 

dokumentacji, świadomość tego, w którą stronę będą szły regulacje w Polsce i możliwość 

wykorzystania ich przed konkurencją… 

 

 



Projekt „Be EKO- to się opłaca”- nazwa projektu 

Projekt realizowany w ramach konkursu  2.1.1 PO KL -  

"Zielone światło!" - wsparcie rozwiązań proekologicznych ogłoszonego przez  

POLSKĄ  AGENCJE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. 

Warunki udziału w projekcie: 

 Status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa. 

 Brak przeciwwskazań do skorzystania z pomocy de minimis. 

 Posiadanie jednostki organizacyjnej na terenie Polski. 

Przedsiębiorstwa objęte wsparciem: 

 60 firm/ 100 osób, w tym: 

40 mikroprzedsiębiorstw, w tym 20 samozatrudnionych/ 40 osób   

10 małych przedsiębiorstw/ 30 osób  

10 średnich przedsiębiorstw/ 30 osób  

Grupy docelowe projekcie: 

 Przedsiębiorstwa z branży transportowej, logistycznej, magazynowej, hurtownie – 

posiadającej samochody dostawcze. 

 Przedsiębiorstwa usługowe posiadające min. 1 auto osobowe. 

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny i obejmuje:  

 POGŁĘBIONA ANALIZA POTRZEB 

Przeprowadzenie pogłębionej analizy potrzeb dot. specyfiki działalności firmy i jej otoczenia 

będzie dostosowane w zależności od wielkości, branży, lub  typu produktu, który 

przedsiębiorstwo oferuje. Istotne będzie rozpoznanie kultury korporacyjnej, ponieważ we 

wdrażanie systemu zarządzania flotą konieczne jest zaangażowanie kadry kierowniczej i 

pracowników. Analizy odbędą się w kilku etapach: I. badanie sytuacji przedsiębiorstwa 

(wywiad bezpośredni + badanie kwestionariuszem), II. badanie zasobów przedsiębiorstwa w 

kontekście wdrożenia rozwiązań, III. rozpoznanie procesów do optymalizacji, IV. 

wytypowanie zespołu odpowiedzialnego za prowadzenie polityki w przedsiębiorstwie; 

określenie luk kompetencyjnych zespołu, V. sporządzenie raportu i rekomendowanie 

programu wsparcia (dobór tematów szkoleń stacjonarnych oraz e-learningowych i 

doradztwa),.  

 

 WSPARCIE SZKOLENIOWE: 

 

Usługi szkoleniowe dostosowane do potrzeb przedsiębiorców wykazanych w trakcie ich 

analizy. Wsparcie szkoleniowo-doradcze zakłada udział osoby: w 4 modułach szkoleń 



elearningowych (1 szkolenie  pre-training wyrównujący ogólną wiedzę środowiskową + 3 (do 

wyboru z 10) szkolenia z wybranej tematyki), w 2 jednodniowych szkoleniach stacjonarnych. 

W ramach szkoleń zapewniony zostanie catering, nocleg dla osób szkolących się poza 

miejscem zamieszkania oraz materiały dla uczestników.  

 

TEMATYKA SZKOLEŃ DO WYBORU W ZAKRESIE:  

1. ZARZĄDZANIE FLOTĄ POJAZDÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE 

2. EKONOMICZNE PODEJŚCIE DO LOGISTYKI DOSTAW – ZARZĄDZANIE PROCESEM 

TRANSPORTOWYM 

3. ZARZĄDZANIE EMISJĄ GAZÓW DO POWIETRZA- ZMNIEJSZENIE SPALANIA. 

4. ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ ODPADAMI- UTYLIZACJA FLOTY ORAZ ZUŻYTYCH CZĘŚCI.  

5. ZARZĄDZANIE GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWĄ- OBOWIĄZKI W TRAKCIE 

CZYSZCZENIA FLOTY I CZĘŚCI, 

6. ZARZĄDZANIE EMISJĄ HAŁASU W PRZEDSIĘBIORSTWIE POSIADAJĄCYM FLOTĘ. 

7. AMORTYZACJA FLOTY 

8. ZARZĄDZANIE POTENCJAŁEM FIRMY 

9. ZARZĄDZANIE RELACJAMI POMIĘDZY: CENĄ, PRODUKTEM, DYSTRYBUCJĄ I 

PROMOCJĄ 

10. ZARZĄDZANIE ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ,  ZARZĄDZANIE ENERGIĄ CIEPLNĄ, 

ZARZĄDZANIE GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWĄ, ZARZĄDZANIE EMISJĄ GAZÓW DO 

POWIETRZA, ODPADY W PRZEDSIĘBIORSTWIE POSIADAJĄCYM FLOTĘ,  POPRZEZ 

ZASTOSOWANIE ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH- TEMATYKA OGÓLNA. 

11. ZARZĄDZANIE FINANSOWE PRZEZ POZYSKIWANIE ŚRODKÓW NA TECHNOLOGIE 

PRZYJAZNE ŚRODOWISKU ORAZ ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII 

 

Termin szkoleń będzie dostosowany do możliwości przedsiębiorstw. Możliwe jest stworzenie 

grup weekendowych. Zajęcia dla pierwszych grup odbędą się najwcześniej w czerwcu 2014. 

Preferowany termin rozpoczęcia zajęć stacjonarnych- jesień 2014.  

 

 DORADZTWO  - OPRACOWANIE PLANU DZIAŁAŃ  

Wspólnie z doradcą każdy przedsiębiorca objęty projektem opracuje program wdrażania 

konkretnych działań w swojej firmie. 

Plan będzie zawierał opis obszarów, cele i zadania do wykonania u przedsiębiorcy, plan 

działań eko w firmie, redukcji negatywnego wpływu na środowisko w poszczególnych 

obszarach działalności firmy oraz sposoby oceny, ewaluacji i wskaźniki zarządzania ochroną 

środowiska w firmie. 

KORZYŚCI UDZIAŁU W PROJEKCIE- PROJEKT DOSTOSOWANY INDYWIDULNIE DO POTRZEB 

ZARZĄDZANIE FLOTĄ pojazdów w przedsiębiorstwie odnosi się do działań związanych z 

eksploatacją parku samochodowego, których celem jest minimalizacja negatywnego wpływu 



na środowisko naturalne poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń i innych szkodliwych 

substancji, w tym głównie zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Rozwiązania 

proekologiczne w tym zakresie dotyczą między innymi właściwego doboru aut i ich części, 

sposobu ich użytkowania, monitorowania oraz serwisowania. Ich zastosowanie przyczynia 

się jednocześnie do poprawy efektywności wykorzystania floty i pozwala na optymalizację 

kosztów, dając tym samym wymierne korzyści ekonomiczne. DZIAŁANIA W ZAKRESIE 

ZARZĄDZANIA EKO-FLOTĄ: szkolenia użytkowników pojazdów służbowych w zakresie jazdy 

defensywnej (eco-driving), nabycie/wymiana samochodu na podstawie kryterium emisji 

spalin, nabycie/wymiana części na podstawie kryterium emisji spalin, wprowadzenie 

systemów do zarządzania flotą, dobór dostawców paliwa w oparciu o prowadzoną przez nich 

politykę, dobór serwisów samochodowych w oparciu o prowadzoną przez nich politykę, 

wprowadzenie systemu monitorującego wykorzystywanie floty, monitorowanie poziomu 

zanieczyszczeń, rejestrację i monitoring parametrów jazdy, działania w zakresie logistyki 

dostaw (w tym m.in. optymalizacja ładowności, minimalizowanie pustych przejazdów, 

składowanie, przetwarzanie i segregacja odpadów), rekompensaty za szkody dla środowiska 

poczynione przez samochody takie jak zalesianie, utrzymania drzew.  

 
KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA ZARZĄDZANIA FLOTĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE: 

 obniżenie kosztów paliwa 

 obniżenie kosztów serwisowych 

 optymalizacji kosztów związanych z pojazdami służbowymi 

 większa kontrola wykorzystania floty i nadużyć 

 usprawnienie organizacji pracy 

 pozytywny wizerunek firmy 

 wzrost efektywności działania 

 zminimalizowanie wpływu przedsiębiorstwa na środowisko oraz polepszenie jego 
stanu 

 

 
Osoba do kontaktu: 
Oliwia Lidzbarska 
Manager Projektu  
Tel.: 793 408 692 
Akademia Słońca  
Ul. Wierzbięcice 44a 
61-568 Poznań 
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