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Ekodoradcy dla biznesu 

Konsultacje i porady dla przedsiębiorców 

Ekodoradcy są cały czas dostępni dla przedsiębiorców. Udzielamy porad na 

żywo w formie telekonferencji lub telefonicznie. Odpowiadamy na pytana 

zawarte w mailach i wysłane do nas za pośrednictwem formularza 

kontaktowego na naszej stronie internetowej.  

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU 

Więcej informacji na stronie internetowej 

Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości 

www.mcp.malopolska.pl 



Ekodoradcy dla biznesu 

Najczęstsze tematy konsultacji: 

• Poszukiwania źródeł finansowania inwestycji. Głównie inwestycji związanych 

z ochroną środowiska  

• Poszukiwanie wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii ich zastosowań 

w przedsiębiorstwach. 

• Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami 

(BDO) 

• Obowiązek rejestracji. 

• Rejestracja krok po kroku. 

• Funkcjonowanie w BDO. 

• Sprawozdania. 

• Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) 

• Inne wątpliwości prawne związane z obowiązkami przedsiębiorców w 

zakresie ochrony środowiska. 

Działalność Ekodoradców dla biznesu 



Ekodoradcy dla biznesu 

Najczęściej rozmawiamy z: 

• Właścicielami mikro i małych przedsiębiorstw: 

• Zainteresowani rozwojem. 

• Prowadzącymi samodzielnie rozliczenia i sprawozdawczość. 

• Poszukującymi źródeł finansowania inwestycji niezbędnych do dalszego 

funkcjonowania przedsiębiorstwa. 

• Przedstawicielami firm odpowiedzialnymi za: 

• Ochronę środowiska  

• Gospodarkę odpadami  

• Inwestorami poszukującymi wiedzy i wsparcia dla swoich pro-

środowiskowych pomysłów.  

Działalność Ekodoradców dla biznesu 



Ekodoradcy dla biznesu 

Szkolenia i warsztaty dla przedsiębiorców 

Na bieżąco reagujemy na potrzeby ze strony biznesu. Zorganizowaliśmy 

warsztaty o charakterze informacyjnym pn. Gospodarka odpadami i 

opakowaniami w przedsiębiorstwie z sektora MŚP według najnowszych zmian 

na 2020 r. 

Warsztaty dotyczyły: 

• Gospodarki odpadami i 

opakowaniami w 

przedsiębiorstwie (BDO). 

• Wymogów uchwał 

antysmogowych w 

odniesieniu do prowadzonej 

działalności gospodarczej 



Ekodoradcy dla biznesu 

Dyżur Ekodoradcy w Twojej gminie 

W lutym 2020 r. rozpoczęliśmy program „Dyżur Ekodoradcy dla biznesu w Twojej 

gminie”, który pomimo dużego zainteresowania musiał zostać zawieszony na 

czas trwania pandemii.  

W ramach dyżurów, każdy odwiedzający 

urząd gminy przedsiębiorca mógł bezpłatnie 

skorzystać z wiedzy Ekodoradców dla 

biznesu.  



Ekodoradcy dla biznesu 

Dobre praktyki w naszym otoczeniu 

Troska o środowisko to nie tylko wielkie inwestycje 

to również poczucie odpowiedzialności na nasze 

otoczenie. Dbając o środowisko musimy cały czas 

edukować i promować pro-środowiskowe postawy.  

 

W ramach naszych działań uruchomiliśmy 

program zbiórki butelek PET za pośrednictwem 

nowoczesnego butelkomatu skierowany do 

naszych współpracowników pod nazwą: 

„RECYKLING SIĘ OPŁACA” 



Ekodoradcy dla biznesu 

Plany rok 2021 

W najbliższym roku: 

• Wznowimy znakomicie rokujący program Dyżur Ekodoradcy dla biznesu w 

Twojej gminie 

• Rozszerzymy naszą działalność w ramach programu LIFE 

• Będziemy dalej brali udział w konsultacjach i tworzeniu nowego programu 

operacyjnego dla małopolski 

• Zaproponujemy nowe warsztaty dla przedsiębiorców 

• Zwiększenie zaangażowania w GOZ 

• Będziemy udzielali konsultacji również na organizowanych przez 

województwo imprezach, spotkaniach i konferencjach.  



www.mcp.malopolska.pl 

Małopolskie Centrum  
Przedsiębiorczości 

ul. Jasnogórska 11, Kraków 

Dziękuję za uwagę 


