
 

Arkusz oceny dla Kapituły KonKursu przedsiębiorca efeKtywny surowcowo str. 1  
eleMenty podleGaJĄce ocenie w i EtAPiE – Eko-Hit ProdUkt

Czy produkt:  TAK (1 pkt.) Brak danych (0 pkt.) NIE (-1 pkt.)

1.  Wykonany jest z surowców wtórnych?

2.  Posiada opakowanie wielokrotnego użytku?

3.  Posiada opakowanie biodegradowalne?

4.  Posiada opakowanie przydatne do recyklingu?

5.  Jest opakowany w najmniejszą możliwą ilość opakowań?

6.  Jest przetwarzany w obiegu zamkniętym?

7.  Przyczynia się do zrównoważonego rozwoju?

8.  Ma wystarczająco długi cykl życia?

9.  Nadaje się do regeneracji?

10.  Chroni środowisko w inny sposób?

suma punktów:

eleMenty podleGaJĄce ocenie w i EtAPiE - Eko-Hit UsłUgA
Czy usługa lub wydarzenie:  TAK (1 pkt.) Brak danych (0 pkt.) NIE (-1 pkt.)

1.  Gwarantuje odzysk surowców?

2.  Przyczynia się do zmniejszenia ilości odpadów?

3.   Ma na celu edukację ekologiczną konsumentów  
i/lub pracowników?

4  Zawiera działania edukacyjne prowadzone na skalę ponadlokalną?

5.  Ogranicza nieodpowiedzialną konsumpcję i marnotrawstwo?

6.  Nie jest greenwashingiem?

7.  Propaguje zrównoważony rozwój?

8.   Propaguje selektywną zbiórkę odpadów i efektywny  
odzysk surowców?

9.   Ma na celu kreowanie efektywnego ekologicznie,  
jak i ekonomicznie Przedsiębiorstwa?

10.  Chroni środowisko w inny sposób?

suma punktów:

do drugiego etapu konkursu przechodzi 10 projektów, które w pierwszym etapie otrzymają najwyższą liczbę punktów 
od kapituły konkursu „przedsiębiorca efektywny surowcowo”.

załącznik nr 1 do regulaminu
konkursu przedsiębiorca 

efektywny surowcowo



Arkusz oceny dla Kapituły KonKursu przedsiębiorca efeKtywny surowcowo str. 2
eleMenty podleGaJĄce ocenie w i EtAPiE – Eko-Hit gMiNA ZAsoBoosZCZĘdNA
Czy działanie gminy:  TAK (1 pkt.) Brak danych (0 pkt.) NIE (-1 pkt.)

1.   Przyczynia się do zmniejszenia ilości generowanych  
na jej terenie odpadów?

2.   Ma na celu zwiększenie poziomów selektywnej zbiórki odpadów?

3.   Promuje ponowne wykorzystanie odpadów, recykling i odzysk 
zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami?

4.   Ogranicza marnotrawstwo?

5.   Wpisuje się w zasadę zrównoważonego rozwoju?

6.   Ma na celu edukację ekologiczną mieszkańców gminy?

7.   Ma na celu edukację ekologiczną o zasięgu ponadgminnym?

8.   Promuje proekologiczne działania przedsiębiorców?

9.   Propaguje odpowiedzialną konsumpcję?

10.   Chroni środowisko w inny sposób?

suma punktów:

do drugiego etapu konkursu przechodzi 10 projektów, które w pierwszym etapie otrzymają najwyższą liczbę punktów 
od kapituły konkursu „przedsiębiorca efektywny surowcowo”.

załącznik nr 1 do regulaminu
konkursu przedsiębiorca 

efektywny surowcowo


