
Přepněte na 

SÍŤ A EKOZNAČKA

EKOenergie je evropská ekoznačka pro elektřinu. Elektřina prodávaná s logem EKOenergie 
naplňuje přísná ekologická kritéria. Část peněz z prodeje elektřiny putuje do fondů pro nové 
projekty na podporu obnovitelé energie. 

Značka reprezentuje neziskovou iniciativu sítě EKOenergie, skupiny 37 ekologicky zaměřených 
organizací z 27 evropských zemí. 

POMÁHÁME SPOTŘEBITELŮM  SPRÁVNĚ SI VYBRAT

EKOenergie se zaměřuje na propagaci obnovitelné energie.
Jako pomoc spotřebitelům pro výběr elektřiny šetrné ke klimatu a přírodě, jsme pro elektřinu 
vyvinuli ekoznačku EKOenergie (my elektřinu neprodáváme). 

Kritéria naší ekoznačky jsou založena na konzultaci se stovkami klíčovými spolupracujícími 
organizacemi a jsou široce přijímána.

Pro více informací kontaktujte:
Sekretariát EKOenergie
Steven Vanholme +358 50 56 87 385
Riku Eskelinen +358 50 57 27 782 
www.ekoenergy.org 
info@ekoenergy.org

EKOenergii

SILNÁ PODPORA

LEED, mezinárodní standard pro šetrné budovy, doporučuje používání elektřiny 
označené logem EKOenergie. “EKOenergie reprezentuje nejlepší dostupnou 
možnost pro udržitelnou spotřebu elektřiny z obnovitelných zdrojů v rámci 
Evropy.”

The Greenhouse Gas Protocol je celosvětově příjmaný standard pro měření 
oxidu uhličitého. Jejich průvodce používá EKOenergii jako příklad, jak by 
společnosti mohly snížit jejich uhlíkovou stopu. 

EKOenergie spolupracuje s Green-e, s americkou značkou pro ekologickou 
elektrickou energii.

“Použití EKOenergie zajišťuje, že kupujeme udržitelnou 
elektřinu, kterou naši zákazníci ocení. To nám pomáhá, 
abysme byli konkurenceschopní na izolovaném trhu 
s obnovitelnou energií.” 
Pasi Typpö, CEO of Termex, výrobce celulózových vláken

Najděte nás na sociálních sítích:



POMÁHÁME SPOTŘEBITELŮM NĚCO ZMĚNIT

EKOenergie spojuje tisíce spotřebitelů. Společně jsme schopni požadovat od dodavatelů 
nejlepší možné nabídky elektřiny, které respektují klima a životní prostředí, za odpovídající 
cenu.

Fondy EKOenergie zajišťují spotřebitelům šanci podílet se na skutečných změnách.

Příspěvky z roku 2014 a 2015 
podporují solární projekty ve školách 
v Tanzánii, Kamerunu a Indonésii. 

Prvních 50 000€ z fondu životního 
prostředí jsme použili na projekt 
pro návrat pstruha a raka evropského 
do řeky Murronjoki ve Finsku.

VĚDĚLI JSTE,  ŽE...

Působíme od roku 2013  a  rychle se šíříme po celé Evropě. 
Naše první spotřebitele zahrnuje norský poskytoval cloud servisu Jottacloud, finská 
továrna na čokoládu Brunberg a finské obchody The Body Shop.
Jsme lincecovali prodejce v 10 zemích.  Jsou schopni prodávat po celé Evropě.
Jsme vytvořili komiks o obnovitelné energii, který je možný stáhnout na našich 
webových stránkách.
Jsme pyšný podporovatel kampaně “Global 100% Renewable Energy”.

Těšíme se mít vás na palubě!

KRITÉRIA EKOENERGIE 

Správné informace: Uvědomělý 
spotřebitel chce vědět více o elektřině, 
kterou kupuje. Spotřebitelé EKOenergie 
dostávájí přesné informace kde a jak, 
byla jejich elektřina vyprodukována. 

100% obnovitelné: Pouze elektřina 
z obnovitelných zdrojů může být prodávána 
jako EKOenergie. Pro sledování původu 
elektřiny využívá EKOenergie  evropský 
systém Záruky původu (Guarantees 
of Origin).
Udržitelné a k přírodě šetrné: 
Stanovujeme přísná kriéria udržitelnosti 
pro elektrárny. Vylučujeme biomasu 
z neevropských zdrojů.  Vodní elektrárny 
mohou využívat naši značku po konzultaci 
s místními ekologickými organizacemi.

Financování klimatických projektů 
a obnovy řek: Dodavatelé EKOenergie platí 
příspěvky do našeho klimatického fondu 
a v případě vodních elektráren, také 
do našeho fondu životního prostředí. 
Tyto peníze financují projekty pro podporu 
obnovitelné energie a ekologické projekty.

Naše značka zaručuje spotřebitelům, že mohou být pyšní, jakou elektřinu se rozhodli koupit.  
Spotřebitelé EKOenergie mohou používat ekoznačku v jejich komunikaci, např. pro produkty 
vyrobené s EKOenergií.
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