
NAŠ PRISTOP 
V 7. TOČKAH

DELEŽNIKI
Koordinator projekta:Partnerji:

6. GRADITEV 
SPRETNOSTI IN 
ZMOGLJIVOSTI  

Dostop do storitve ETV bomo v EU 
poskušali razširiti: 

• S povezovanjem z zainteresiranimi 
subjekti, da postanejo organi za 
preverjanje okoljskih tehnologij in 
organi za akreditacijo, 

• Subjektom bomo omogočili spletne 
seminarje o tem, kako se pripraviti 
na akreditacijo in kako vzpostaviti 
ustrezne akreditacijske sheme.

7. DVIG OZAVEŠČENOSTI  
IN SPODUJANJE ETV  

Za ozaveščanje in promocijo ETV bomo:

• Razvili načrt za splošno sprejetje  
in prepoznavanje ETV na trgu, 

• Oblikovali model ETV promocijske kampanje, 

• Izvedli 6 ETV promocijskih kampanj na 
Poljskem, v Italiji, Španiji, Franciji, Sloveniji  
in na Madžarskem, 

• Izdelali smernice za promocijo ETV, katere 
bodo temeljile na pridobljenih izkušnjah  
v predstavitvenih kampanjah, ter jih 
promovirali v druge države in organizacije,  
ki bi se želele vključiti v promocijo ETV. 

Ta projekt je financiran iz programa Evropske 
unije LIFE pod številko LIFE19 GIE/PL/000784, iz 
Nacionalnega sklada za varstvo okolja in upravljanje 
voda (Poljska), Ministrstva za kmetijstvo, Madžarska 
in z lastnimi sredstvi partnerjev. 

Promocija  
in implementacija  
ETV kot prostovoljne 
certifikacijske sheme 
za preverjanje 
okoljskih tehnologij
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Zakaj LIFEproETV?
 
IZZIV

Konvencionalne tehnologije se lahko izkažejo za neučinkovite 
pri doseganju ambicioznih ciljev evropske podnebne 
nevtralnosti do leta 2050. Za spremembo načina proizvodnje 
in današnje porabe so potrebne zelene inovacije, da 
zmanjšamo vplive na okolje in da učinkovitejše porabljamo 
naravne vire.

Kljub naraščajočemu povpraševanju po okoljskih tehnologijah 
so potencialni uporabniki skeptični glede njihovega nakupa. 
Mnogi se raje odločijo za novo tehnologijo šele potem, ko 
je dokazan njen uspeh. Kar pa bistveno ovira vstop zelenim 
inovacijam na trg. 

POTREBA

Za odpravo teh ovir so potrebna orodja, ki zagotavljajo 
zadostne in zaupanja vredne dokaze o delovanju zelenih 
inovacij. Poleg tega so tudi pomembni, da prikažejo prednosti 
tako uporabnikom kakor drugim zainteresiranim stranem. 
Uspeh teh orodij pa je v veliki meri odvisen od njihovega 
sprejetja in prepoznavanja na EU in nacionalnih trgih.

Preverjanje okoljske tehnologije (angl. Environmental 
Technology Verification) ali na kratko ETV je eno izmed takšnih 
orodij. Je prostovoljna shema, ki zagotavlja vsem, tako 
ponudnikom tehnologije, kupcem tehnologije, regulativnim 
organom, oblastem, kakor tudi vlagateljem poenostavljen 
in nepristranski pristop, da na verodostojen način potrdijo 
delovanje inovativnih okoljskih tehnologij. Na takšen način so 
jasno predstavljene koristi preiskovane tehnologije. Shemo EU 
ETV izvaja Evropska komisija v okviru evropskega programa. 

ODZIV

Cilj LIFEproETV je, da ETV postane vodilni sistem EU za 
trženje inovativnih okoljskih tehnologij. Z uporabo skupnega 
pristopa želimo doseči sprejetje in prepoznavnost ETV s 
pomočjo:

 sodelovanja zainteresiranih strani,

 trdnih in dostopnih baze znanja o ETV,

 veščin in okrepitvijo dejavnosti,

 ugodnega okolja,

 ozaveščanja in promocije o ETV.

NAŠ PRISTOP 
V 7. TOČKAH1. OPREDELITEV 

ZMOGLJIVOSTI ETV ZA 
SPREJEM IN PRIZNANJE 
INOVACIJ NA TRGU

Analizirali bomo ovire in opredelili ključne  
točke vključno z: 

• Določitvijo vrednosti ETV, 

• Dopolnjevanjem in sinergijo ETV z drugimi 
shemami verificiranja,

• Dejavniki v povezavi s trgom in odločevalci,

• Pomanjkljivostmi komunikacij o ETV,

• Primerjalno analizo EU programa ETV  
z uspešnimi nacionalnimi ETV programi  
in ETV programi po svetu.

3. VZPOSTAVITEV UGODNEGA 
OKOLJA ZA PODPORO ETV

• Razvili in promovirali bomo: 

• Kratke napotke odločevalcem kako vključiti ETV 
v širši okvir orodij, ki podpirajo inovacije v malih 
in srednjih podjetjih (MSP), ter kako razviti boljše 
povezave z okoljsko zakonodajo in politikami EU 
in držav članic, 

• Smernice o uporabi ETV za javne naročnike, kjer 
ETV lahko postane gonilno sredstvo za zeleno 
javno naročanje.

5. RAZVOJ IN ZAČETEK ETV 
PLATFORME ZNANJA  

Ustvarili bomo ustrezno digitalno okolje za ETV, 
prilagojeno informacijskim potrebam različnih 
zainteresiranih strani, da bodo lahko učinkovito 
uporabljali orodje, vključno z: 

• Zbirko informativnega gradiva o ETV, 

• ETV vodnikom za ponudnike tehnologij, 

• Hitrim preverjanjem ustreznosti tehnologij za 
ETV s spletnimi orodji.

2. VZPOSTAVITEV ADREME 
DELEŽNIKOV ZA ETV   

Za raziskavo potenciala ETV in sooblikovanje 
najučinkovitejših načinov sprejetja in 
prepoznavanja na trgu bomo: 

• Vzpostavili skupnost zainteresiranih 
deležnikov za ETV,

• Z njimi sodelovali prek projektnih dogodkov in 
družabnih medijev. 

4. VZPOSTAVITEV  
EVROPSKE MREŽE ETV 
CENTROV ZNANJA

Zagotovili bomo, da bodo informacije o ETV 
zbrane tam, kjer mala in srednja podjetja iščejo 
največ podpore: 

• S sodelovanjem z evropskimi in nacionalnimi 
organizacijami za podporo podjetjem  
za vzpostavitev ETV centrov znanja,

• Z zagotavljanjem ustreznega znanja  
in gradiva o ETV vsem članom.


