
 

3.4 Wspieranie ekologicznych, przyjaznych 
środowisku technologii i działań 

Czas trwania: od grudnia 2008 do stycznia 2012 roku 

Partner wiodący: Federalna Agencja Środowiskowa (Niemcy) 

Partnerzy: Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, Centrum Czystszej 
Produkcji (Austria), CENIA, Czeska Agencja Informacji Środowiskowej 
(Czechy), ENVIROS (Czechy), Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody 
i Bezpieczeństwa Reaktorów Atomowych (Niemcy), Uniwersytet 
Corvinusa w Budapeszcie (Węgry), Węgierskie Centrum Czystszej 
Produkcji (Węgry), Instytut Józefa Stefana (Słowenia), Włoska Agencja 
Narodowa na rzecz Nowych Technologii, Energii i Środowiska (Włochy), 
Słowackie Centrum Czystszej Produkcji (Słowacja); 
 
Budżet całkowity: 2 900 960 € 
Dofinansowanie z EFRR: 2 311 956 € 
Dofinansowanie dla GIG-u:  269 460 € 
 
Opis projektu: 
 
ACT CLEAN wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) w Europie 
Centralnej we wdrażaniu eko-efektywnych procesów produkcyjnych. 
Promuje technologie środowiskowe i systemy zarządzania poprzez 
kojarzenie popytu na nie z podażą. Z jednej strony projekt zapewnia 
dostęp MŚP do wiedzy o efektywnych ekologicznie i ekonomicznie 
technologiach oraz metodach zarządzania, a z drugiej strony pomaga 
w działaniach marketingowych na rzecz promocji własnych osiągnięć, 
wyrobów i usług w tym zakresie. 
 
Przyjazne dla środowiska technologie i systemy zarządzania podnoszą 
efekty działalności środowiskowej MŚP oraz przynoszą wymierne profity 
w wyniku redukcji kosztów i zwiększenia sprzedaży, a jednocześnie 
pomagają w dostosowaniu się przedsiębiorców do coraz ostrzejszych 
wymagań prawnych, jakie narzucają unijne dyrektywy i inne regulacje. 
 
Sieć ACT CLEAN wspiera eko-efektywność procesów produkcyjnych 
małych i średnich firm poprzez: 

 informacje udzielane bezpośrednio przez Krajowy Punkt 
Kontaktowy Eko-efektywnych Technologii i Systemów 
Zarządzania w GIG,  który poprzez sieć europejską KPK 
dysponuje kontaktami do ponad 200 wiodących instytucji  
w dziedzinie Czystszej Produkcji w Europie Centralnej, 

 zapraszanie do bezpłatnego udziału w imprezach branżowych 
ukierunkowanych na specyficzne potrzeby sektora, aby w ten 
sposób zapewnić dostęp do najlepszych rozwiązań pochodzących 
nie tylko z Polski, ale także z Niemiec, Austrii, Włoch, Węgier, 
Republiki Czeskiej, Słowenii i Słowacji, 

 bazę danych ACT CLEAN, która daje bezpłatny dostęp do ponad 
570 przykładów dostępnych najlepszych na rynku eko-
efektywnych technologii i narzędzi, w tym systemów zarządzania. 

 
http://www.act-clean.eu 

http://www.actclean.gig.eu 
 

Źródło: http://www.act-clean.eu 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu dla Europy Środkowej 

 

 

 

 

 

 

Technologia kompostownia KWM ENKO (www.enko.pl) 

Partnerzy ACT CLEAN podczas konferencji końcowej w Berlinie 

Zdjęcia ilustrujące projekt udostępnione przez partnera 
projektu – Główny Instytut Górnictwa 

 
e-REMAS- Regionalny System Zarządzania środowiskowego  

ACT CLEAN: Dostęp do technologii i wiedzy 
w zakresie Czystszej Produkcji w Europie 

Centralnej 
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