
 

 
Szanowni Państwo, 

W związku z realizacją projektu: „Ekobiznes to czysty zysk! Wsparcie mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw w zakresie stosowania rozwiązań prośrodowiskowych” współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Grupa Szkoleniowo 
Doradcza Europlus ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w całkowicie bezpłatnych 
szkoleniach z zakresu szeroko pojętych rozwiązań środowiskowych. 
 
Projekt adresowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw sektora przetwórstwa 
przemysłowego i budownictwa z terenu całej Polski. 

Każda firma zakwalifikowana do projektu przechodzi przez ścieżkę wsparcia obejmującą:   

Doradztwo dedykowane –  na podstawie którego zostanie przygotowana dla każdego 
przedsiębiorstwa dokumentacja obejmująca wskazanie możliwych dróg rozwoju, jak również 
propozycja usprawnień środowiskowych. Dzięki wspólnym konsultacjom ze środowiskiem ekspertów 
program szkoleń stacjonarnych zostanie dopasowany w sposób uwzględniający indywidualne potrzeby 
przedsiębiorstwa. 

Szkolenia stacjonarne –  dwa warianty szkoleniowe programu: 

o Zrównoważone Zarządzanie w branży MŚP – m.in. Zarządzanie zielonym 
przedsiębiorstwem, Analizy finansowe i ekonomiczne projektów z zakresu ochrony 
środowiska, Zarządzanie projektami w zrównoważonym przedsiębiorstwie. 

o Środowiskowe rozwiązania w MŚP – m.in. Pozyskiwanie środków finansowych na 
inwestycje (w tym na eksport), Gospodarka odpadami, Gospodarka wodno-ściekowa, 
Korzyści z ochrony środowiska, Omówienie wymaganych pozwoleń, zezwoleń oraz 
decyzji, należnych opłat oraz uniknięcia kar. 

E – learning –  Szkolenia elearningowe dla kadry zarządzającej pozwalają na uzupełnienie i 
poszerzenie wiedzy uzyskanej na szkoleniach stacjonarnych. Taka konstrukcja ścieżki wsparcia to 
przede wszystkim bardzo precyzyjne dopasowanie oferty szkoleniowej do potrzeb nie tylko 
poszczególnych firm, ale także do potrzeb osób kadry zarządzającej w firmie. 

Każdy uczestnik jak również każda firma biorąca udział w projekcie otrzyma Certyfikat Managera ds. 
Środowiska oraz Certyfikat Zielonej Firmy Świadomej Środowiska – certyfikaty te wpłyną na 
pozytywne kreowanie proekologicznego wizerunku  zarówno przedsiębiorstwa jak i marki.   

Szkolenia realizowane są na terenie całej Polski do dnia 30 czerwca 2015 w dobrze skomunikowanym 
hotelu/ ośrodku szkoleniowym. W ramach uczestnictwa w projekcie uczestnik otrzymuje komplet 
materiałów szkoleniowych, nocleg z wyżywieniem ( śniadanie, obiad, przerwy kawowe), oraz zwrot 
kosztów dojazdu (w przypadku noclegu). 

Wszelkie informacje o projekcie można uzyskać drogą elektroniczną pod adresem: 
dkantorowicz@gsdeuroplus.pl bądź telefonicznie: (22)  320 – 54 – 40 : (+48) 530 – 324 – 090. 

Zapraszamy również do odwiedzenia strony projektu: http://ecozysk.eu/  
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Zielone oszczędności?

Zielone środki?
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Kiedy? 
Doradztwo oraz szkolenia realizowane są od 
kwietnia 2014 do czerwca 2015. Terminy są 
dopasowane do możliwości firmy, tak aby nie 
zakłócać jej funkcjonowania.  

Gdzie? 
Doradztwo jest prowadzone w siedzibie przedsiębiorstwa.
Szkolenia realizowane są w całej Polsce w miejscu 
dogodnym dla firmy biorącej udział w projekcie.

Koszty?
Same zyski. Udział w projekcie jest bezpłatny.  
Wsparcie obejmuje doradztwo, szkolenia, noclegi,  
wyżywienie oraz koszty dojazdu.

Kto?
Kadra zarządzająca oraz pracownicy małych i średnich 
przedsiębiorstw z sektora przetwórstwa przemysłowego 
i budownictwa.

Co? 
Bezpłatne wsparcie w postaci audytu środowiskowego, 
indywidualnej opieki eksperta oraz certyfikowanych szkoleń  
z zakresu wdrażania działań proekologicznych dopasowanych  
do potrzeb przedsiębiorstwa i jego pracowników.

Korzyści?
Wiedza jak zdobywać zielone  
zamówienia, zielone środki, zielonych 
klientów, ograniczać koszty i budować 
zieloną markę. Ponadto przedsiębiorstwo 
otrzymuje indywidualny Program Wdrażania 
Działań Proekologicznych, Certyfikat 
Zielonej Firmy Świadomej Środowiska,  
a każdy z uczestników szkoleń Certyfikat 
Managera ds. Środowiska.

Więcej informacji na: www.ecozysk.eu

Biuro projektu:
ul. Marymoncka 105 lok. 48 
01-813 Warszawa 
tel./faks: +48 22 320 54 40
info@ecozysk.eu
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Kiedy? 
Doradztwo oraz szkolenia realizowane  
są od kwietnia 2014 do czerwca 2015.  
Terminy są dopasowane do możliwości firmy, 
tak aby nie zakłócać jej funkcjonowania.  

Gdzie? 
Doradztwo jest prowadzone w siedzibie  
przedsiębiorstwa. Szkolenia są realizowane 
w całej Polsce w miejscu dogodnym dla firmy 
biorącej udział w projekcie.

Koszty?
Same zyski. Udział w projekcie 
jest bezpłatny. Wsparcie obejmuje 
doradztwo, szkolenia, noclegi, 
wyżywienie oraz koszty dojazdu.

Co? 
Bezpłatne wsparcie w postaci audytu 
środowiskowego, indywidualnej 
opieki eksperta oraz certyfikowanych 
szkoleń z zakresu wdrażania działań 
proekologicznych dopasowanych 
do potrzeb przedsiębiorstwa i jego 
pracowników.

Kto?
Kadra zarządzająca oraz pracownicy 
mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw z sektora przetwórstwa 
przemysłowego i budownictwa.

Korzyści?
Wiedza jak zdobywać zielone zamówienia, 
zielone środki, zielonych klientów, ograniczać 
koszty i budować zieloną markę. Ponadto 
przedsiębiorstwo otrzymuje indywidualny 
Program Wdrażania Działań Proekologicznych, 
Certyfikat Zielonej Firmy Świadomej 
Środowiska, a każdy z uczestników szkoleń 
Certyfikat Managera ds. Środowiska.
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