Szanowni Państwo,
to

Zielone technologie oferowane w ramach projektu

zapoczątkowany i prowadzony dla przedsiębiorców projekt

GreenEvo to zazwyczaj wynik wielu lat prac badawczo-

Ministerstwa Środowiska, który wyszukuje najlepsze

rozwojowych. Większość z nich posiada międzynarodowe

polskie technologie sprzyjające ochronie środowiska

patenty - między innymi w Stanach Zjednoczonych

i wspiera ich międzynarodowy transfer. Co roku polskie firmy

i Europejskim Urzędzie Patentowym. Ta ochrona potwierdza

zgłaszają do udziału w przedsięwzięciu nowe, innowacyjne

także globalne ambicje firm GreenEvo, które widzą że swój

rozwiązania. Te następnie oceniają niezależni eksperci,

potencjał mogą z powodzeniem realizować na całym

wybierając laureatów. Uczestnictwo w projekcie i marka

świecie, wszędzie tam gdzie rośnie popyt na zielone

GreenEvo gwarantuje firmom, między innymi, szkolenia

technologie.

i usługi doradcze oraz pomoc w udoskonalaniu oferty tak,

Swój sukces laureaci GreenEvo zawdzięczają innowacjom

by jak najlepiej zaspokajać oczekiwania zagranicznych

i dostępowi do wykwalifikowanej kadry. Dodatkowo,

kontrahentów.

dzięki relatywnie niskim kosztom pracy w naszym

Jak dowodzą firmy uczestniczące w GreenEvo można być

kraju, zaawansowane technologie z Polski są tańsze niż

ekologicznym, innowacyjnym i zarabiać na tym pieniądze.

zbliżone rozwiązania od zagranicznych dostawców. Firmy-

Oferowane przez nie technologie zdobywają rynki na

uczestnicy GreenEvo potrafią to, oraz fakt że ich produkty

całym świecie, śmiało konkurując z największymi graczami.

mają doskonałą jakość, świetnie wykorzystać. Tylko w 2011

Rozwiązania

działających

roku ich przychody wzrosły średnio o 31%, a przychody

w ramach GreenEvo, służą między innymi do utylizacji

z eksportu o 58%. Ministerstwo Środowiska dba o to, by

niebezpiecznych odpadów w Armenii, czy wytwarzania

coraz więcej firm szło tym powoli przecieranym szlakiem

ekologicznego paliwa w Tanzanii. Uczestnicy GreenEvo

w kierunku nowej jakości wzrostu gospodarczego, który

udowadniają, że Polska ma duży potencjał do wykorzystania

łączy ochronę zasobów naturalnych z kształtowaniem

w obszarze technologii przyjaznych środowisku, a dzięki

postaw proekologicznych. Pomóżcie nam Państwo dokonać

projektowi możemy ich promować jako naszych zielonych

zielonej rewolucji.
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przedsiębiorców,

ambasadorów na globalnych rynkach.
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