EcoProfit 2012 – Позив за учешће
ШТА ЈЕ ЕКОПРОФИТ НОВИ САД 2012?
ЕКОпрофит је програм осмишљен за компаније које се баве производњом и/или пружањем
услуга и представља први корак ка ЕКО - менаџменту. Циљ је смањивање негативних утицаја
на животну средину, уз истовремено остваривање уштеда.
Програм је у последњих десет година реализован у многим градовима широм Европе. Први
пројекат Екопрофита у Србији, успешно је реализован 2011. годинe у Новом Саду. У
Екопрофит Нови Сад 2011 пројекту, учествовало је десет компанија из Новог Сада,
различитих делатности и величина. Један од кључних резултата пројекта су просечне уштеде
по компанији које износе 21.000 €/годишње, са просечним повратом инвестиције од око 2
године. Резултат је и истовремено значајно смањење негативних утицаја на животну средину.

КАКО ЕКОПРОФИТ Нови Сад 2012 ФУНКЦИОНИШЕ?
Стручни консултанти помажу компанијама да идентификују, испланирају и спроведу
одговарајуће опције у погледу заштите животне средине. То се постиже кроз укупно шест
радионица, у периоду од априла до новембра
2012. године. Током радионица, врши се
практична обука за најважније вештине потребне
за пројекат и размењују се искуства међу
учесницима. Паралелно са групним радионицама,
консултанти раде и посебно са компанијама кроз
6 радионица у компанијама и ради се на
појединачним опцијама које су идентификоване а
које за циљ имају смањивање негативних утицаја
на животну средину и трошкова.

Резултати пројекта се представљају стручној комисији која, на основу приказаних резултата,
доноси одлуку о додели признања појединачним компанијама. Компанијама које су успешно
завршиле пројекат, добијају званична признања путем који им додатно омогућава да својим
интересним странама јасно прикажу своју посвећеност на очувању животне средине.

Фотографије са завршне свечаности и доделе признања - Екопрофит Нови Сад 2011, јануар 2012
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Како се компаније могу пријавити за ЕкоПрофит Нови Сад 2012?
Пријава за пројекат може се преузети са интернет страница Управе за заштиту животне
средине, Нови Сад:
http://environovisad.org.rs/images/Dokumenti/prijavni%20formular%20-%20srpski.pdf
Рок за пријаву: 20.05.2012;
Учешће у пројекту ЕкоПрофит 2012 је ограничено на укупно 15 компанија из Новог Сада.

Попуњене пријаве, достављају се факсом или путем електронске поште. Сви детаљи су
назначени и у самој пријави.

Цена
За пројекат ЕкоПрофит Нови Сад 2012, значајан део средстава је обезбеђен кроз
суфинансирање од стране Аустријске агенције за развој и града Новог Сада, тако да цена за
учешће компанија у пројекту износи свега око 10% реалне комерцијалне цене.
Цене за појединачне компаније, одређују се према броју запослених и дате су у табели:
Број запослених

Цена [EUR]

A

1 - 50

400

B

51 - 300

1.000

C

301 - …

2.000

Категорија

Град Нови Сад је опредељен за дањи наставак ЕкоПрофита и у наредним годинама, међутим,
након 2012. године, није планирано суфинансирање.

Контакт
Молимо Вас да за додатне информације контактирате Градску управу за заштиту животне
средине Новог Сада или вашег denkstatt-консултанта.

- Нови Сад, Градска управа за заштиту животне средине:
Tel:

021/ 421 109

E-Mail: zivotnasredina@uprava.novisad.rs

- denkstatt, Србија (Victoria consulting d.o.o.)
Драгана Петровић
Tel: +381 63 8470784
E-Mail: dragana@victoriaconsulting.co.rs
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