Projekt ENGAGE

TRANSPORT

W DOMU / W BUDYNKU / W FIRMIE

OBSZAR ZMIAN

OGÓLNE

Zlecę wykonanie zdjęć termowizyjnych mojego domu.
Planuję zakup/budowę domu. Deklaruję kupić/zbudować dom energooszczędny.
Zlecę docieplenie mojego domu / budynku mojej firmy poprzez termomodernizację. Wystąpię o premię termo
modernizacyjną - częściowy zwrot kosztów.

OGRZEWANIE

Będę utrzymywać w pomieszczeniach mojego domu temperaturę na poziomie nie wyższym niż 20°C
Wymieniam system grzewczy w moim domu i deklaruję się wybrać najbardziej ekologiczny.
Wykonam instalację pompy ciepła w moim domu.
Obniżę temperaturę w pomieszczeniach mojego domu w porze nocnej.
Będę ubierać się cieplej zamiast zwiększać temperaturę w moim domu.
Dopilnuję, aby w sezonie grzewczym kaloryfery były regulowane termostatem i odłonięte.

ELEKTRYCZNOŚĆ

Będę kupować urządzenia AGD / RTV o klasie energetycznej A.
Będę kupować energooszczędne urządzenia biurowe.
Zainstaluje oświetlenie energooszczędne.
Będę korzystać ze światła naturalnego zawsze, kiedy to możliwe.
Będę wyłączać światło, kiedy ostatni opuszczam pomieszczenie.
Będę uruchamiać zmywarkę dopiero po jej pełnym załadowaniu.
Będę regularnie rozmrażać i czyścić lodówkę.
Będę ograniczać korzystanie z klimatyzacji.
Deklaruję wyłączać urządzenia, gdy nie są używane.
Będę wyłączać urządzenia zamiast stosować tryb czuwania.
Zainstaluję automatyczny wyłącznik światła w pomieszczeniu toalety.
Zobowiązuję się do kupowania "zielonej energii".
Zobowiązujemy się do modernizacji oświetlenia wewnętrznego.

IZOLACJA

Zainstaluję „ciepłe” okna i drzwi w moim domu/mieszkaniu.
Zainstaluję zewnętrzne rolety na oknach od południowej strony mojego budynku
Wykonam izolację cieplnej podłogi / ściany / strychu w moim domu.

ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA ENERGII

Zainstaluję baterie fotowoltaiczne na dachu mojego domu.
Zainstaluję kolektory słoneczne do podgrzewania wody w moim domu.
Zainstaluję kocioł na biomasę do ogrzewania mojego domu.

WODA

Będę korzystać raczej z prysznica niż z kąpieli w wannie.
Założę perlatory (na kranach w umywalce i prysznicu w moim domu) punktach czerpalnych wody.
Będę prać odzież w najniższej możliwej temperaturze.
Będę oszczędzać energię gotując w czajniku tylko tyle wody, ile właśnie potrzebuję.

UŻYTKOWANIE
SAMOCHODU

UŻYTKOWANIE
ROWERU
TRANSPORT
PUBLICZNY

RÓŻNE

LISTA PRZYKŁADOWYCH ZOBOWIĄZAŃ

Będę rzadziej korzystać z mojego samochodu.
Będę częściej chodzić pieszo lub używać roweru na krótkich dystansach.
Zlecę przeszkolenie naszych pracowników w oszczędnym sposobie jeżdżenia samochodem (eco-driving)
Dokonując zmiany samochodu, zwrócę uwagę na jego zużycie paliwa, aby był bardziej przyjazny środowisku.
Będę dojeżdżać do pracy samochodem wraz z moim współpracownikiem.
Zorganizuję w naszej firmie system car-poolingu.
Zatrudnię pracownika do opracowania systemu car-poolingu dla naszej firmy.
Powstało wiele ścieżek rowerowych w naszym mieście. Latem przesiądę się z samochodu na rower.
Będę korzystać z roweru lub roweru elektrycznego w drodze do szkoły/pracy.
Zadbam o powstanie parkingu dla rowerów przed budynkiem mojej firmy.
Nasze miasto zakupiło nowoczesne autobusy. Będę poruszać się po mieście autobusem.
Będę dojeżdżać do pracy/szkoły autobusem.

ŻYWNOŚĆ

Będę kupować żywność, która pochodzi z naszych okolic.
Będę kupować raczej sezonowe owoce i warzywa, a nie szklarniowe.
Zakupy będę pakować do ekologicznej torby zamiast do worków foliowych.
Będę gotować pod przykryciem.
Będę gotować przy użyciu szybkowaru.

RECYKLING

Będę kupować produkty o większej trwałości.
Będę kupować lokalne/polskie produkty, których nie trzeba transportować z daleka.
Będę kupować baterie wielokrotnego ładowania zamiast zwykłych baterii.
Będę segregować śmieci.
Będę produkować wyroby o większej trwałości.
Będę używać papier z odzysku.

EDUKACJA,
ZARZĄDZANIE

Zapiszę się na kurs eko-kierowców (eco-driving)
Będę uczyć dzieci / młodzież chronić środowisko / oszczędzać energię.
Zobowiązuję się realizować zakupy z uwzględnieniem cech efektywności energetycznej produktów (usług).
Wprowadzimy politykę oszczędnego gospodarowania materiałami papierniczymi.
Umieszczę w stopce/nagłówku firmowej poczty elektronicznej wiadomości: „Uwaga! Zanim wydrukujesz
pomyśl o środowisku naturalnym!”

Współfinansująca projekt agencja EACI (organ wykonawczy Komisji Europejskiej) nie odpowiada za wykorzystanie tu zawartych informacji.

