Je ekodesign pro vás?

Informujte se

Ekodesign je vhodn˘ pﬁedev‰ím pro podniky, které systematicky vyvíjejí a zlep‰ují
své v˘robky a sluÏby. Velkou v˘hodou
jsou vlastní designérské a v˘vojáﬁské
kapacity.

Podrobné informace a technickou asistenci
pﬁi praktickém vyuÏívání ekodesignu v podniku poskytují pracovníci Centra inovací
a rozvoje:

Investujete
do v˘voje nov˘ch v˘robkÛ a sluÏeb?
Hledáte cesty,
jak získat lep‰í postavení na trhu?

Ekodesign vyÏaduje t˘movou práci zamûstnancÛ s rÛznou kvalifikací, schopnostmi
a pracovní zku‰eností. V t˘mu by nemûli
chybût:

Usilujete
o vy‰‰í a trvalej‰í konkurenceschopnost?

● pracovníci, kteﬁí se podílejí na v˘voji
a designu v˘robkÛ (designéﬁi, v˘vojáﬁi,
technici)

Chcete
zlep‰ovat kvalitu va‰ich v˘robkÛ a sluÏeb?

● ãlenové managementu, kteﬁí rozhodují
o strategii a v˘robním plánu
● pracovníci odpovûdní za oblast
Ïivotního prostﬁedí

Centrum inovací a rozvoje
www.cir.cz
Kontaktní osoby:

Firma Daisalux hledala ekodesignové
ﬁe‰ení pro svÛj v˘robek nouzového
osvûtlení.
V˘sledky projektu:
● úplné vylouãení kadmia a halogenidÛ
z v˘robku
● 100% opûtovné uÏití recyklovan˘ch
plastÛ
● sníÏení spotﬁeby energie o 50%
● nová pﬁíleÏitost na trhu
inovativních v˘robkÛ
● propagace v˘robku
s konkurenãní
v˘hodou

Mgr. Klára Ouﬁedníková
ourednikova@cir.cz
Ing. Robert Hanus
hanus@cir.cz

Více informací najdete na:

http://www.learn-ecodesign.net/

Na tomto projektu se finanãnû podílí
Program Evropské komise Leonardo da Vinci.

Pokud je va‰e odpovûì
na alespoÀ jednu z tûchto otázek ANO,
jsou tyto informace urãeny právû vám!

Inovace

Ekodesign

Aplikace

Z dotazníkového ‰etﬁení mezi 100 ãesk˘ch
mal˘ch a stﬁedních podnikÛ vypl˘vá,
Ïe se v souãasnosti nejãastûji pot˘kají
s následujícími problémy:
● NarÛstající konkurence na domácím
i zahraniãním trhu
● ZpﬁísÀující se legislativa, vãetnû environmentálních pﬁedpisÛ
● Rostoucí oãekávání zákazníkÛ
● Zvy‰ující se náklady na spotﬁebu energie a surovin
● Rostoucí poÏadavky na kvalifikaci pracovní síly.
Jak se mohou podniky s tûmito poÏadavky nejlépe vyrovnat?
Tím, Ïe budou své v˘robky
a sluÏby inovovat.
Jak˘m zpÛsobem lze inovovat v˘robek
ãi sluÏbu?
S vyuÏitím ekodesignu.

Ekodesign vychází z konceptu Ïivotního
cyklu v˘robku ãi sluÏby, kter˘ zohledÀuje
environmentální dopady ve v‰ech fázích
Ïivotního cyklu od tûÏby surovin aÏ po
odstranûní v˘robku po ukonãení jeho
Ïivotnosti.
Ekodesign inovuje v˘robky z hlediska jejich
uÏitné hodnoty, ekonomick˘ch parametrÛ
a vlivÛ na ÎP.

Ekodesign je praktická metoda s jasnû
definovan˘mi kroky:
1. Anal˘za trhu pro urãit˘ v˘robek/sluÏbu
2. V˘bûr v˘robku/sluÏby pro inovaci
3. Anal˘za environmentálních aspektÛ
a dopadÛ v˘robku/sluÏby
4. Návrh inovací pro konkrétní
v˘robek/sluÏbu
5. Zavedení inovovaného v˘robku vãetnû
marketingu

Irská spoleãnost CEL provedla redesign
souãástek automobilového pﬁijímaãe.
Nov˘ design v˘robku má mj. následující
parametry:
● 40% sníÏení obsahu materiálÛ (pﬁedev‰ím tûÏk˘ch kovÛ)
● zapojení UHF pﬁijímaãe do základní
desky
Dal‰í pﬁínosy projektu:
● zkrácení doby v˘robního cyklu
● trojnásobn˘ pokles spotﬁeby energie
na jednotce
● soulad se sektorovou legislativou EU
● ocenûní EU Eco-Design Award 2001

Strategie ekodesignu
7. Optimalizace
nakládání s v˘robkem
po skonãení jeho
Ïivotnosti.

8. V˘voj
inovovaného
v˘robku

6. Optimalizace
délky Ïivotního
cyklu

5. SníÏení negativních
vlivÛ ve fázi uÏívání

1. V˘bûr materiálÛ
s omezen˘m
dopadem na ÎP
2. SníÏení spotﬁeby
materiálÛ

4. Optimalizace
pﬁepravy
a distribuce

3. Optimalizace v˘robních postupÛ

S ekodesignem mÛÏete:
● Zv˘‰it svou konkurenceschopnost
● Zajistit shodu s legislativními poÏadavky
● Zv˘‰it kvalitu v˘robkÛ
● Ovlivnit efektivitu a produktivitu
● Mûﬁit a porovnávat finanãní a environmentální ukazatele
● Nalézt nová ﬁe‰ení pro va‰e v˘robky
● Pozitivnû ovlivnit firemní image

Informujte se o ekodesignu
na www.learn-ecodesign.net
nebo si stáhnûte pﬁíruãku
Praktick˘ ekodesign v podniku
na www.cir.cz
Holandská společnost Prins & Dingemanse
vyvinula nový nepropustný plastikový obal na
mořské plody (mušle), který má následující
inovované vlastnosti:
● prodlužuje maximální
dobu spotřeby
● na jeho výrobu se
spotřebuje méně materiálu
● je objemově menší (o 57%),
což mj. zlevňuje přepravu
Firma díky ekodesignovému řešení zesílila
své tržní pozice a poskytla licence na výrobu
podobných nepropustných obalů dalším společnostem.

