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Promocja i wdrażanie
ETV jako dobrowolnego
programu UE służącego
weryfikacji efektu
działania technologii
środowiskowych

6. BUDOWANIE
UMIEJĘTNOŚCI
I POTENCJAŁU
Postaramy się rozszerzyć dostęp
do usługi ETV w UE poprzez:
• Współpracę z jednostkami
zainteresowanymi uzyskaniem
statusu jednostek weryfikujących
technologie środowiskowe oraz
jednostkami akredytującymi
• Webinaria coachingowe dotyczące
przygotowania się do akredytacji
i ustanowienia odpowiednich
systemów akredytacji

7. ZWIĘKSZENIE POZIOMU
ŚWIADOMOŚCI
I PROMOWANIE ETV
W celu zwiększenia poziomu świadomości
o ETV i promocji systemu:
• Opracujemy mapę drogową w kierunku
szerokiej akceptacji i rozpoznawalności ETV
na rynku

INFORMACJE O PROJEKCIE
Rozpoczęcie: 01.09.2020

Czas trwania: 28 miesięcy

Całkowity budżet: € 1,876,282

% Dofinansowania z KE: 52.68%

• Zaprojektujemy modelową kampanię
promocyjną ETV
• Uruchomimy 6 kampanii promocyjnych ETV
w Polsce, Włoszech, Hiszpanii, Francji, Słowenii
i na Węgrzech
• Opracujemy wytyczne dla promocji ETV
w oparciu o doświadczenia i wnioski
wyciągnięte z kampanii demonstracyjnych
i będziemy je promować wśród innych krajów
i organizacji, które chciałyby zaangażować się
w promocję ETV

KONTAKT
Koordynator:
		
		

Izabela Ratman-Kłosińska,
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
Katowice, Polska

E-mail:		

i.ratman-klosinska@ietu.pl

www:		

lifeproetv.eu

Projekt otrzymał finansowanie z programu
Unii Europejskiej LIFE i jest współfinansowany
przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Polsce oraz Ministerstwo
Rolnictwa na Węgrzech

Dlaczego LIFEproETV?
WYZWANIE
Konwencjonalne technologie mogą okazać się nieskuteczne
w osiągnięciu ambitnego celu neutralności klimatycznej
Europy do 2050r. Potrzebujemy zielonych innowacji
dla zmiany obecnego sposobu produkcji i konsumpcji,
żeby ograniczyć wpływ na środowisko i efektywniej
wykorzystywać zasoby.
Pomimo stale rosnącego zapotrzebowania na nowe
technologie środowiskowe, potencjalni użytkownicy
podchodzą sceptycznie do ich nabycia. Wielu z nich
decyduje się na zakup innowacji dopiero po udowodnieniu
jej skutecznego działania. To znacznie utrudnia
wprowadzanie na rynek zielonych innowacji.

POTRZEBA
Aby wyeliminować tę barierę, potrzebne są narzędzia,
które dostarczą wystarczających i wiarygodnych dowodów
na temat efektów działania zielonych innowacji i sprawią,
że korzyści płynące z ich zastosowania będą oczywiste dla
użytkowników i innych interesariuszy. Sukces tych narzędzi
zależy jednak w dużej mierze od ich szerokiej akceptacji
i uznania na rynku unijnym oraz na rynkach krajowych.
Weryfikacja Technologii Środowiskowych, w skrócie ETV, jest
takim właśnie narzędziem. Jest to dobrowolny system, który
zapewnia wszystkim: dostawcom i nabywcom technologii,
organom regulacyjnym, decydentom, inwestorom, podmiotom
finansującym, spójne podejście do uwiarygodnienia efektu
działania innowacyjnych technologii środowiskowych
w sposób bezstronny i niezależny by jasno wykazać jakie
niosą one korzyści. ETV jest wdrażany przez Komisję
Europejską w ramach Programu Europejskiego.

ODPOWIEDŹ
Celem projektu LIFEproETV jest aby ETV stał się wiodącym
unijnym systemem dla wprowadzania innowacyjnych
technologii środowiskowych na rynek. Stosując podejście
oparte na współpracy, dążymy do zbudowania silnej
akceptacji i rozpoznawalności rynkowej ETV poprzez:

1. OKREŚLENIE POTENCJAŁU
ETV W ZAKRESIE AKCEPTACJI
I UZNANIA NA RYNKU
Przeanalizujemy bariery i zdefiniujemy kluczowe
punkty wzmocnienia akceptacji i rozpoznawalności
ETV na rynku, w tym:
• Postrzeganie wartości ETV
• Komplementarność i synergię ETV z innymi
systemami
• Potencjał i umiejętności
• Czynniki rynkowe i polityczne
• Sposoby komunikacji ETV
• Odniesienie EU ETV do innych, realizowanych
z sukcesem krajowych programów ETV w UE
i na świecie

3. STWORZENIE
SPRZYJAJĄCEGO
OTOCZENIA DLA
WYKORZYSTANIA ETV
Opracujemy i będziemy promować:
• Informatory Polityczne (Policy Briefs) aby
pokazać decydentom i władzom jak włączyć
ETV w szerszą grupę narzędzi wspierających
innowacje i MŚP oraz rozwijać silniejsze
powiązania z prawodawstwem oraz politykami
środowiskowymi UE i państw członkowskich
• Wytyczne dotyczące stosowania ETV
dla podmiotów publicznych, aby zielone
zamówienia publiczne stały się siłą napędową
na rzecz wykorzystania ETV na rynku

5. OPRACOWANIE
I URUCHOMIENIE
PLATFORMY WIEDZY O ETV

solidną i dostępną bazę wiedzy o ETV

Stworzymy środowisko cyfrowe dostosowane
do potrzeb informacyjnych o ETV dla różnych
interesariuszy, tak aby mogli efektywnie korzystać
z narzędzia, zawierające:

budowanie umiejętności i potencjału

• Zbiór materiałów informacyjnych na temat ETV

zaangażowanie interesariuszy

stworzenie sprzyjającego otoczenia
podnoszenie świadomości i promocję
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• Przewodnik dla wnioskodawców EU ETV
• Narzędzie on-line umożliwiające szybkie
sprawdzenie kwalifikowalności technologii
do ETV

2. ZBUDOWANIE
WIELOSTRONNEGO
OBSZARU WSPÓŁPRACY
W ZAKRESIE ETV
Aby wspólnie zbadać potencjał ETV
i zaprojektować najskuteczniejsze sposoby
budowania jego szerokiej akceptacji
i rozpoznawalności na rynku:
• Zbudujemy szeroką społeczność
interesariuszy ETV
• Będziemy z nimi współdziałać przy realizacji
projektu przez organizację wydarzeń oraz
media społecznościowe

4. POWSTANIE
EUROPEJSKIEJ SIECI
CENTRÓW WIEDZY O ETV
Zagwarantujemy, że informacje o ETV znajdą się
tam, gdzie MŚP najczęściej poszukują wsparcia
poprzez:
• Współpracę z unijnymi i krajowymi
instytucjami otoczenia biznesu w celu
utworzenia Sieci Centrów Wiedzy o ETV
• Wyposażenie członków sieci w odpowiednią
wiedzę i materiały o ETV

