Informační leták

Český klimatický program SLEDUJEME / SNIŽUJEME CO2

Tvoříme klima
pro budoucnost
Změna klimatu je významným celosvětovým problémem, který se dotýká
života každého z nás. Projevy změny klimatu zažíváme již nyní, přičemž každý
jednotlivec, město, podnik nebo stát se podílí na produkci skleníkových plynů,
které jsou zodpovědné za změnu klimatu.
Proto je pozitivní výzvou přihlásit se k odpovědnosti za budoucnost klimatu
a aktivně se zapojit do jeho ochrany. Zapojme se do celosvětového úsilí
vlád, podniků a dalších subjektů o omezení dopadů lidské činnosti na klima.
Významná část podniků ve vyspělých zemích světa tuto výzvu již přijala a další
se přidávají.

CI2, o. p. s. je nezávislá česká nezisková organizace, která se zabývá odbornými
aktivitami pro udržitelný rozvoj, sledováním a podporou kvality života ve městech
a obcích. V oblasti ochrany klimatu se jedná zejména o činnosti systematicky
podporující klimaticky odpovědné podnikání v České republice.

Část Značková

Program

SLEDUJEME / SNIŽUJEME CO2

– udělení značky na základě stanovení, výpočtu nebo ověření uhlíkové stopy
Základní předpoklad pro zapojení do této části programu:
odborné stanovení uhlíkové stopy žadatele. Uhlíková stopa je nepřímým ukazatelem
spotřeby energií, výrobků a služeb. Měří množství skleníkových plynů, které odpovídají
aktivitám či produktům subjektu.
Výpočet emisí skleníkových plynů musí splňovat postup předepsaný podle mezinárodních standardů (např. GHG Protocol nebo ISO normy). Provedený výpočet
je následně ověřen nezávislým subjektem (pokud výpočet nebyl proveden přímo
garantem programu).

Program SLEDUJEME / SNIŽUJEME CO2 je dobrovolný nástroj ochrany životního
prostředí, který vychází z cílů mezinárodních a národních dohod v oblasti ochrany
klimatu. Cílem programu je motivovat a podporovat podniky ke snižování množství
skleníkových plynů emitovaných v České republice, prezentovat výsledky v rámci
programu a zprostředkovat realizaci veřejně prospěšných offsetových projektů.
Jedná se o jediný program tohoto druhu v České republice.
Záštitu programu udělilo Ministerstvo životního prostředí.
Garantem a administrátorem programu je nezisková
organizace CI2, o. p. s.
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Základní charakteristika

První stupeň zapojení do programu.
K získání značky je nutné prokázat
existující sledování uhlíkové stopy
zapojeného subjektu za poslední
kalendářní rok (či více let) nebo nově
sledování zahájit prvním výpočtem
za uplynulý rok.
PRVNÍ STUPEŇ
VELIKOST M-L

Program SLEDUJEME / SNIŽUJEME CO2
Dobrovolný program SLEDUJEME / SNIŽUJEME CO2 umožňuje subjektům certifikované
sledování a snižování emisí skleníkových plynů. Zapojený subjekt po splnění základních
podmínek definovaných v Pravidlech programu obdrží certifikát a je mu po dobu jednoho
roku propůjčena značka příslušné úrovně zapojení.

CI2, o. p. s., jako garant programu zajišťuje zveřejnění souhrnné informace o realizaci
a uskutečnění offsetových projektů.

DRUHÝ STUPEŇ
VELIKOST M-L

DRUHÝ STUPEŇ S OFFSETEM
VELIKOST M-L
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ZNAČKA
UHLÍKOVÁ STOPA
PRODUKTU

Doplňková možnost zapojení
do programu.
Značku získá subjekt, který
prokáže stanovenou uhlíkovou
stopu daného výrobku, produktu
nebo služby.
ZNAČKA NA VÝROBKU
VELIKOST L

– přidělení značky v případě realizace offsetového projektu
Představuje rozšíření jednotlivých úrovní zapojení do značkové části o souběžnou
podporu ověřeného veřejně prospěšného offsetového projektu. Ověření provedl garant
programu před realizací projektu v České republice. Výběr, podpora a realizace
ověřených offsetových projektů se řídí podle podmínek pro offsetové projekty.
Podmínky pro zapojení do programu: podnik poskytne finanční podporu
pro offsetový projekt zajišťující prevenci vypouštění emisí nebo jejich odčerpání
z atmosféry. Pro zařazení do programu SLEDUJEME / SNIŽUJEME CO2 musí tyto
projekty splňovat základní podmínku veřejné prospěšnosti.

Transparentní financování offsetových projektů

Poskytnutá finanční podpora je rozdělena na dvě části. Podstatná část (85 %
z poskytnuté částky) je účelově vynaložena na realizaci offsetového projektu.
Zbývající část (15 % z poskytnuté částky) je určena na odbornou i technickou
podporu a administraci offsetových projektů.

Druhý stupeň zapojení do programu.
Značku získá subjekt, který prokáže
dosažené snížení emisí skleníkových
plynů ze své vlastní činnosti (za poslední
rok oproti průměru celkových emisí
za předchozí 3 roky).

íková stopa
Uhl

Část Offsetová

Program SLEDUJEME / SNIŽUJEME CO2 se skládá ze dvou částí:
z části Značkové a Offsetové.
Každá obsahuje tři úrovně zapojení – značky.

Finanční podporu na zajištění realizace offsetových projektů poskytují především
subjekty standardně zapojené do značkové části programu. Poskytnuté finanční
prostředky jsou shromažďovány na transparentním bankovním účtu programu
a jsou účelově vázány na přípravu a realizaci ověřených offsetových projektů.

PRVNÍ STUPEŇ S OFFSETEM
VELIKOST M-L
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ZNAČKA
SLEDUJEME CO2
A POMÁHÁME
OSTATNÍM
PRVNÍ STUPEŇ
VELIKOST M-L

Doplňující varianta k prvnímu stupni
zapojení SLEDUJEME CO2 rozšířenému
o souběžnou podporu ověřeného
veřejně prospěšného offsetového
projektu.
PRVNÍ STUPEŇ S OFFSETEM
VELIKOST M-L

DRUHÝ STUPEŇ
VELIKOST M-L
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ZNAČKA
SNIŽUJEME CO2
A POMÁHÁME
OSTATNÍM
Druhý stupeň zapojení SNIŽUJEME
CO2 rozšířený o souběžnou podporu
ověřeného veřejně prospěšného
offsetového projektu.
DRUHÝ STUPEŇ S OFFSETEM
VELIKOST M-L

ZNAČKA
OFFSETUJEME
CO2
Doplňková možnost zapojení
do programu.
Jedná se o jednorázové externí
snížení emisí skleníkových plynů
daného subjektu, využitelnou,
pokud nelze stanovit uhlíkovou
stopu v rámci standardního zapojení do programu. Její udělení
je vázáno na tzv. offsetování
emisí skleníkových plynů do speciálních offsetových projektů.

DŮVODY PRO ZAPOJENÍ DO PROGRAMU
SLEDUJEME / SNIŽUJEME CO2
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Optimalizace nákladů – analýza emisí skleníkových plynů umožní identifikovat
rezervy materiálů či definovat potenciální úspory, které pomohou při zvýšení efektivity
fungování společnosti.
Signál pro dodavatele a odběratele – informace o „uhlíkové náročnosti“
provozu či služeb podniků požaduje stále rostoucí počet investorů, dodavatelů
a odběratelů.
Úspěch v mezinárodní konkurenci – standardizované sledování (GHG Protocol,
ISO 14064) a snižování emisí skleníkových plynů se stává světovým trendem
a konkurenční výhodou.
Image a PR společnosti – aktivní zapojení do ochrany
klimatu je značkou kvality a odpovědnosti ve vztahu
CARBON
FOOTPR
INT
k uživatelům a zákazníkům, ale i k vlastním zaměstnancům
nebo státním institucím.
Společenská odpovědnost – vykazování a snižování emisí skleníkových plynů (tzv. uhlíková stopa
Vitana, a.
s.
firmy) je často zahrnováno do systému společenské
Carbon Foo
tprint Ca
lculation
of compan
y
odpovědnosti firem (CSR).
Pomoc českým regionům, městům a obcím
– souběžná podpora vybraného offsetového projektu
umožní zlepšovat životní prostředí a kvalitu života
konkrétního území přímo v ČR.
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Kontakty
CI2, o. p. s.
Kateřinská 26, 128 00 Praha 2
t +420 736 162 066
E info@snizujemeco2.cz
www.snizujemeCO2.cz

www.ci2.co.cz

Realizováno v rámci projektu „Aktivní zapojení podnikatelského sektoru do činností na ochranu klimatu“
podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz, www.eeagrants.cz.
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Ing. Veronika Černá, vedoucí týmu Green business Skanska a. s.:
„Cíl nezvýšit globální teplotu o více než 2 °C představuje výzvu pro všechny podniky,
včetně těch ve stavebnictví. Jsem ráda, že společnost Skanska je lídrem
v oblasti zeleného stavění a aktivně se snaží uhlíkovou stopu svých aktivit snižovat.
Věřím, že další podniky budou následovat náš příklad.“

