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SIEŤ A EKOZNAČKA

EKOenergy je európska ekoznačka pre elektrinu. Elektrina predávaná s označením 
EKOenergie spĺňa prísne ekologické kritériá a časť peňazí z predaja elektriny putuje do 
fondu pre nové projekty na podporu obnoviteľnej energie. 

Značka reprezentuje neziskovú iniciatívu siete EKOenergia, skupiny 37 ekologicky 
zameraných organizácií z 27 krajín Európy.

POMÁHANIE ZÁKAZNÍKOM UROBIŤ DOBRÚ VOĽBOU

EKOenergia propaguje obnoviteľnú energiu. Aby sme spotrebiteľom pomohli pri výbere 
elektriny šetrnej ku klíme a prírode, vyvinuli sme environmentálne označenie EKOenergia 
(my elektrinu nepredávame).

Kritéria našej environmentálnej značky sú založené na konzultáciách so stovkami kľúčových 
partnerov a organizácií a sú všeobecne prijímané.

Pre viac informácií kontaktujte:
 Sekretariát EKOenergy
 Steven Vanholme +358 50 56 87  385
 Riku Eskelinen +358 50 57 27  782
 www.ekoenergy.org
 info@ekoenergy.org

EKOenergiu

SILNÁ PODPORA

LEED, medzinárodný štandard pre “zelené” budovy, odporúča používanie elektriny 
označenej logom EKOenergia. “EKOenergia predstavuje  najlepšiu dostupnú 
možnosť pre udržateľnú a dodatočnú spotrebu elektriny z obnoviteľných zdrojov v 
rámci Európy.”

The Greenhouse Gas Protocol (Protokol o skleníkových plynoch) je celosvetovo 
prijímaný štandard pre meranie vyprodukovaného oxidu uhličitého. Guidance 
používa EKOenergiu ako príklad, ako by mohli spoločnosti znížiť svoju uhlíkovú 
stopu.

EKOenergia spolupracuje s Green-e,  americkým označením pre ekologickú 
elektrinu.

“Využívanie EKOenergie zaisťuje, že kupujeme udržateľne 
vyrobenú elektrinu, čo naši zákazníci oceňujú. To nám 
pomáha byť konkurencieschopnými na trhu s ekologickým 
zatepľovaním.”
Pasi Typpö, generálny riaditeľ spoločnosti Termex, výrobca 
izolácie z celulózových vlákien.

Nájdete nás na sociálnych sieťach:

http://www.ekoenergy.org/
mailto:info@ekoenergy.org


POMOC SPOTREBITEĽOM DOSIAHNUŤ ZMENU

EKOenergia spája tisícky spotrebiteľov. Spoločne sme schopní požadovať od dodávateľov najlepšie 
možné ponuky elektriny, ktoré rešpektujú klímu a životné prostredie, a zároveň zachovávať primeranú 
cenu. 

Fondy EKOenergie zaisťujú, že rozhodnutia spotrebiteľov prinesú skutočné zmeny.

Príspevky z rokov 2014 a 2015 putujú na 
solárne projekty do školách v Tanzánii, 
Kamerunu a Indonézii. 

Prvých 50 000€ z environmentálneho 
fondu sme použili na projekt na 
prinavrátenie pstruha a raka europského 
do rieky Murronjoki vo Fínsku.

VEDELI STE, ŽE...

Pôsobíme od roku 2013 a rýchlo sa šírime naprieč Európou.
Našimi prvými spotrebiteľmi bol norský poskytovaľ cloud služby Jottacloud, fínska továreň na 
výrobu čokolády Brunberg a fínske obchody The Body Shop.
Zazmluvnili sme predajcou elektriny v 10 krajinách. Všetci sú schopní  predávať po celej 
Europe. Vytvorili sme  komiks o obnoviteľnej energii, ktorý je možné si stiahnuť z našej web 
stránky. 
Sme hrdým  podporovateľom  kampane “Global 100% Renewable Energy” („100% svetovej 
obnoviteľnej energie“).

Tešíme sa na spoluprácu s Vami!

KRITÉRIA EKOENERGIE 

Správne informácie: Uvedomelí spotrebitelia 
chce vedieť viac o elektrine, ktorú kupuje. 
Spotrebitelia EKOenergie dostávajú správne 
informácie o mieste a spôsobe výroby ich 
elektriny.

100% obnoviteľná: Iba elektrina 
z obnoviteľných zdrojov môže byť predávaná 
ako EKOenergia. Pre zisťovanie pôvodu 
elektriny využíva EKOenergia európsky systém 
záruky pôvodu (European Guarantees of Origin 
system).

Udržateľné a šetrné k prírode: V oblasti 
udržateľnosti  stanovujeme prísne kritéria 
pre elektrárne. Vylučujeme biomasu 
z neeurópskych zdrojov. Vodná elektrina môže 
byť predávaná pod naším označením po 
konzultáciách s lokálnymi environmentálnymi 
organizáciami.

Financovanie klimatických projektov 
a obnova riek: Dodávatelia EKOenergie platia 
príspevky do nášho klimatického fondu 
a v prípade vodnej energie taktiež do nášho 
environmentálneho fondu. Tieto prostriedky sú 
použité na financovanie nových projektov 
v oblasti obnoviteľnej energie a životného 
prostredia.

Naša značka zaručuje spotrebiteľom, že môžu byť hrdí na to, akú elektrinu sa rozhodli odberať. 
Spotrebitelia EKOenergie môžu používať  ekoznačku v ich komunikácií, napríklad na produktoch 
vyrobených s EKOenergiou.
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