Grupy technologii objęte weryﬁkacją
Recykling przemysłowych
produktów ubocznych i odpadów

Recykling odpadów budowlanych

Recykling odpadów rolniczych i produktów ubocznych
na cele nierolnicze

Szansa
dla innowacyjnych
technologii
środowiskowych

Technologie energetyczne

Materiały odpady zasoby

Recykling baterii, akumulatorów i substancji chemicznych

Separacja lub techniki sortowania odpadów stałych,
odzysk surowców

Poprawa wydajności zasobów poprzez
stosowanie materiałów zastępczych

Produkty wytworzone z biomasy
(wyroby z włókien, biotworzywa, biopaliwa)

Produkcja energii elektrycznej i cieplnej
z odnawialnych źródeł energii: wiatru, wody,
geotermii, biomasy, słońca, biogazu

Wykorzystanie energii z biomasy,
odpadów i/lub produktów ubocznych

Ogólne technologie energetyczne: mikro-turbiny,
wodór i ogniwa paliwowe, pompy ciepła, kogeneracja,
dystrybucja, magazynowanie i odzysk energii.

Wydajność energetyczna w budownictwie

Wydajność energetyczna procesów przemysłowych

Skontaktuj się z nami!
Zakład Weryﬁkacji Technologii Środowiskowych
Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Kolektorska 4, 01-692 Warszawa
tel.: (22) 37 50 557, fax: (22) 37 50 501
web: www.etv.ios.edu.pl
e-mail: etv@ios.edu.pl
Kierownik Zakładu:
Bartosz Malowaniec
bartosz.malowaniec@ios.edu.pl
tel.: (22) 37 50 557

WTS
UNIT

Jeżeli jesteś…

Ile ETV kosztuje…

Dlaczego my…

właścicielem, producentem lub upoważnionym przedstawicielem
innowacyjnej technologii dającej wymierne korzyści środowiskowe,
skorzystaj z nowego narzędzia rynkowego jakim jest EU ETV.

Koszty weryﬁkacji ustalane są indywidualnie w zależności od stopnia
skomplikowania procesu poddawanego analizom.
NFOŚiGW w ramach popularyzacji technologii zweryﬁkowanych w
ramach systemu ETV, przewiduje doﬁnansowanie w formie dotacji do
50 % kosztów kwaliﬁkowanych, ale nie więcej niż 50 tys. zł.

Zakład Weryﬁkacji Technologii Środowiskowych (Zakład WTŚ) w
Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie
Badawczym posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji
na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17020:2012 oraz z Ogólnym
Protokołem Weryﬁkacji na prowadzenie weryﬁkacji w ramach
Programu EU ETV. Instytut jest liczącą się jednostką w Polsce,
działającą od wielu lat w zakresie szeroko pojętej ochrony
środowiska.

Weryﬁkacja Technologii Środowiskowych czyli ETV ma za zadanie
ułatwić i pomóc w komercjalizacji innowacyjnych technologii
przyjaznych środowisku oraz wzmocnić pozycję rynkową MŚP
oferujących takie technologie.

W jaki sposób…
ETV umożliwia uzyskanie Świadectwa Weryﬁkacji, stanowiącego niezależny, wiarygodny i oparty na podstawach naukowych dokument potwierdzający parametry technologii deklarowane przez dostawcę/twórcę.

Świadectwo Weryﬁkacji…
Wydane przez nas Świadectwo wyróżni Twoją technologię na rynku:
• Przedstawi jej wyjątkowe cechy,
• Dostarczy rzetelnej informacji o jej działaniu.
Świadectwo pomoże przekonać międzynarodowych nabywców i
inwestorów do oferowanego przez Ciebie rozwiązania. Wykorzystasz je w
marketingu i relacjach B2B.
Świadectwo Weryﬁkacji jest publikowane na stronie Komisji Europejskiej
oraz jest uznawane w całej Unii Europejskiej. Umożliwia nabywcy wybrać
taką technologię, która spełni jego oczekiwania.
Weryﬁkacja zgodnie z wymogami normy ISO 14034:2018 umożliwia
rozpoznawalność międzynarodową.

Jak ETV działa…

•

Pomagamy
weryﬁkacji.

•

Weryﬁkacja prowadzona jest zgodnie z Ogólnym Protokołem
Weryﬁkacji, oraz normą techniczną ISO 14034:2018 - Zarządzanie
środowiskowe - Weryﬁkacja technologii środowiskowych (ETV).

•

Pomagamy w znalezieniu jednostek badawczych właściwych dla
celów ETV.

•

Współpracujemy z wysokiej klasy ekspertami z wieloletnim
doświadczeniem.

•

Gwarantujemy zachowanie najwyższych standardów jakości.

•

Publikujemy i mówimy o wydanych przez nas Świadectwach
Weryﬁkacji.

w

przygotowaniu

dokumentacji

do

procesu

KONTAKT Z JEDNOSTKĄ WERYFIKUJĄCĄ
Sprawdzenie kwalifikowalności technologii
do weryfikacji tzw. Quick-scan.

ZŁOŻENIE WNIOSKU I ZAWARCIE UMOWY
Wnioskodawca dostarcza niezbędne informacje
o technologii, istniejące badania oraz deklarację
efektu działania.

Jeśli konieczne

OPRACOWANIE
SZCZEGÓŁOWEGO
PROTOKOŁU WERYFIKACJI
Ustalenie parametrów do
weryfikacji; przegląd dostarczonej
dokumentacji; ocena wymogu
wykonania dodatkowych badań.

DODATKOWE BADANIA
Jednostki badawcze wykonują
badania i opracowują raport
z badań.

WERYFIKACJA
I SPRAWOZDANIE
Z WERYFIKACJI
Końcowa ocena danych
i weryfikacja

ŚWIADECTWO WERYFIKACJI
Końcowe sprawozdanie z weryfikacji; wydanie
Świadectwa Weryfikacji oraz jego publikacja
na stronie Komisji Europejskiej.

TY DEKLARUJESZ, KTÓRE PARAMETRY
TECHNOLOGII
MAMY ZWERYFIKOWAĆ
TY DEKLARUJ
ESZ,
KTÓRE PARAMETRY TECHNOLOGII
MAMY ZWERYFIKOWAĆ

WYRÓŻNIJ SIĘ!
UZYSKAJ ŚWIADECTWO WERYFIKACJI!

