ZPRAVODAJ CENIA
září 2022
Slavíme 30 let EU Ecolabel
a v listopadu odstartujeme s Ekolífkem
propagační kampaň k ekoznačení

Minulý týden odstartovala
v České republice oslava
30. let ekoznačky EU Ecolabel. Oslava je netradiční
svou formou, a to putovním stánkem „Shrowroom
on wheels“, který můžete
v příštích dnech potkat
na různých místech v Praze. Showroom je zároveň
„předskokanem“
větší
marketingové kampaně na
podporu ekoznačení v České republice.
Showroomem je cyklokaravan tažený elektrokolem,
který funguje jako propagační stánek. Minulý týden byl k vidění u Národní
technické knihovny v Praze
v rámci konference Životní
prostředí – prostředí pro
život a na dalších víkendových akcích. Showroom můžete potkat opět o víkendu
24.–25. 9. na těchto akcích:

• 24. 9. sobota: ČEZ RUN
TOUR PRAHA, PRAHA 6,
Park Ladronka (u televizní věže)
• 25. 9. neděle: KARLÍNSKÝ STREET FOOD FESTIVAL, PRAHA 8, Karlínské
náměstí
U showroomu se dozvíte
více o samotné Ekoznačce
EU, i o konkrétních producentech a jejich výrobcích,
které tuto certifikaci získaly. Můžete si zatočit kolem
štěstí – a třeba si i něco odnesete. Ekoznačka EU je jedinou certifikací ekologické
šetrnosti výrobků a služeb
během jejich celého životního cyklu, kterou garantuje Evropská komise a má
platnost na celém území
Evropské unie. Netýká se
ale potravin.
„Pouze malá část české
společnosti zná Ekoznačku

EU a vnímá ji jako záruku
ekologické šetrnosti a kvality v jednom. Konkrétně se
bavíme přibližně o šestnácti
procentech. To je velká škoda, proto jsme se rozhodli
to změnit. Ještě letos odstartujeme marketingovou
kampaň, která má za cíl
ekoznačení propagovat jak
mezi spotřebiteli, tak mezi
firmami. Potřebujeme změnit vnímání lidí a zbavit je
předsudků vůči ekovýrobkům. Je symbolické, že se
tak odehraje v roce, kdy
Ekoznačka EU slaví 30 let
své existence,“ uvádí ministryně životního prostředí
Anna Hubáčková (za KDU-ČSL). Ta je také hlavní postavou teaseru pro uvedenou kampaň, najdete jej na
youtube. V něm se objevuje
i tajemná postava Ekolífka.

Ředitel CENIA Miroslav Havránek doplňuje: „Naše
kampaň odstartuje v listopadu letošního roku a bude
využívat formu cross-mediální kampaně. Odhalíme
v ní, kdo je Ekolífek a zaměříme se na osvětu směrem k veřejnosti, kterou
chceme edukovat v problematice ekoznačení a výhod
těchto výrobků. Zároveň
budeme oslovovat výrobce a poskytovatele služeb,
kteří již dnes alespoň část
svých produktů prezentují
jako ekologické, k tomu,
aby tuto skutečnost stvrdili uznávanou certifikací.
A tou je naše Ekoznačka EU,
případně pak ryze české
značky Ekologicky šetrný
výrobek a Ekologicky šetrná
služba. Ty poskytujeme žadatelům především pro produkty, kde zatím neexistují
jednotná kritéria v rámci
Ekoznačky EU.“
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Slavnostní předávání certifikátů
ekoznačky EU Ecolabel nebo
Ekologicky šetrný výrobek

Petr Lomberský z firmy
Svoboda Press s.r.o. Tato
společnost získala ekoznačku pro:
• Reklamní tiskovina – leták, katalog

Všem oceněným gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů na cestě za udržitelnými a ekologicky šetrnými
výrobky.

Snímky z družice Landsat 9 jsou nově
dostupné v Archivu družicových dat

V rámci konference Životní prostředí – prostředí
pro život 2022 předal Miroslav Havránek, ředitel
CENIA, certifikáty o udělení ekoznačky EU Ecolabel
nebo Ekologicky šetrný
výrobek zástupcům firem, které v letošním roce
ekoznačku úspěšně získaly,
nebo provedly úspěšnou recertifikaci.
V úvodu slavnostní akce
bylo účastníkům promítnuto upoutávkové video
k marketingové kampani
od Anny Hubáčkové, ministryně životního prostředí,
která agendu ekovýrobků
s radostí podporuje. Kampaň se naplno rozběhne
v listopadu a bude se věnovat podpoře a osvětě
ekoznaček a certifikovaných výrobků.
Certifikáty si převzali:
Martina Němcová z firmy
Huhtamaki Česká republika, a.s. Tato společnost
získala ekoznačku pro:
• Proložky na vejce, krabičky na vejce, obaly na

ovoce a zeleninu
Sabina den Brinker z firmy ALBA CR spol. s r.o.
Tato společnost získala
ekoznačku pro:
• Zakázková výroba židlí
Mario Babuněk z firmy
EURONA s.r.o. Tato společnost získala ekoznačku pro:
• EcoWave Universal speciální prací prostředek
na všechny druhy prádla
• EcoWave Delicate speciální prací gel na extra
jemné prádlo, merino
a satén
Viktor Myslil z firmy CHEMOTEX Děčín a.s. Tato společnost získala ekoznačku
pro:
• Flore Eco WC čistič
• Flore Eco prostředek na
nádobí
• Flore Eco univerzální čistič
Milan Černý z firmy Severotisk s.r.o. Tato společnost
získala ekoznačku pro:
• Reklamní tiskovina – leták, katalog

Do Archivu družicových
dat přibyla data nové družice Landsat 9, která začala fungovat koncem loňského roku.
Landsat 9 doplňuje svými
daty už fungující družici
Landsat 8 a zkracuje interval dostupnosti snímků území ČR pořizovaných
družicemi Landsat na osm
dní místo dřívějších šestnácti. Každý osmý den je
k dispozici snímek Landsat,
střídavě pořízený družice-

mi Landsat 8 a 9. Snímky
jsou stahovány do Archivu
družicových dat, kde jsou
dále zpracovávány a jsou
z nich vytvářeny odvozené
datové produkty.
Vyhledání snímku v Archivu
družicových dat a datové
produkty jsou u Landsatu
9 obdobné jako u Landsatu
8. Data Landsat 9 jsou v Archivu zpětně dostupná od
začátku vegetační sezóny
2022.
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Dozvuky konference Životní prostředí
– prostředí pro život 2022

Ve dnech 12.–14. 9. se
uskutečnil již 3. ročník konference Životní prostředí
– prostředí pro život, kterou pořádáme s podporou
Ministerstva životního prostředí a pod záštitou Technologické agentury České
republiky.
Na konferenci vystoupila
řada inspirativních řečníků,
kteří prezentovali aktuální
informace z oblasti aplikovaného výzkumu v oblasti
životního prostředí. V závěru druhého dne konference měli účastníci možnost
diskutovat získané podněty
v neformálním prostředí
společenského večera.
V průběhu celé konference
jsme s pomocí „Showroom

on wheels“, neboli putovního stánku v podobě
elektrokola s karavanem,
prezentovali všem zájemcům evropskou ekoznačku,
která slaví 30 let své existence.
Nyní pracujeme na zveřejnění prezentací, které na
konferenci zazněly. Prezentace budou dostupné jak
v PDF formátu, tak ve formě
videozáznamu. Na konferenci jsme rovněž pořídili
fotografie, které budou
rovněž zveřejněny na webových stránkách konference.
O zveřejnění výše uvedených výstupů budeme
informovat na webových
stránkách CENIA i na našem
facebookovém profilu.

Česká informační agentura životního prostředí
Moskevská 1523/63, 101 00 Praha 10
www.cenia.cz

