Lisa 2. Abiks märgi taotlejale

Põlvamaa on
säästlik

Tootja

Teenusepakkuja

Sündmus

Märgikandja teeb kõik endast oleneva,
et tema tootmises kasutatakse
looduse pakutavaid varasid ja energiat
tõhusalt. Märgikandja tooted aitavad
ka kliendil säästlikumalt tarbida.

Märgikandja teeb kõik endast oleneva,
et teenuse osutamisel kasutada
looduse pakutavaid varasid ja energiat
tõhusalt. aitab ka oma kliendil
säästlikumalt tarbida.

Märki kandva sündmuse
korraldamisel kasutatakse looduse
pakutavaid varasid ja energiat
tõhusalt. Sündmus on korraldatud
selliselt, et ka külastajatel on võimalik
säästlikumalt tarbida.

Nt:
 Sinu toodete disain,
tootmisprotsess ja kasutatav
tootmistehnoloogia minimeerivad
tekkivate jäätmete hulka.
 Toodad kvaliteetseid ja võimalikult
pika kasutuseaga tooteid.
 Kasutad pakendeid, mille
materjalikulu on võimalikult väike.
 Toodad energiasäästlikke tooteid.
 Su tootmishooned ja –seadmed on
energiasäästlikud.
 Kasutad paberil olevate materjalide
(kutsed, trükised jms) asemel
elektroonilisi alternatiive.
 Eelistad materjale ja tooteid, mille
transpordi jalajälg on võimalikult
väike.

Nt:
 Kasutad energiasäästlikku inventari
ja paikned energiasäästlikus
hoones.
 Sinu teenuste disain ja pakkumise
protsess minimeerivad
energiakasutust ja tekkivate
jäätmete hulka.
 Kasutad paberil olevate materjalide
(kutsed, trükised jms) asemel
elektroonilisi alternatiive.
 Väldid pudelivee (ja muude
pudelijookide) serveerimist,
pakkudes korduskasutatavate
joogiklaaside ja -pudelite täitmise
võimalust.
 Eelistad materjale ja tooteid, mille
transpordi jalajälg on võimalikult
väike.

Nt:
 Toimumiskoha valikul eelistad
asukohti, mis on lihtsasti
ligipääsetavad ka jala, ratta või
ühistranspordiga tulles.
 Jagad külastajatele infot erinevate
transpordivõimaluste kohta, mis on
alternatiiviks üksi autoga
tulemisele.
 Kasutad paberil olevate materjalide
(kutsed, trükised jms) asemel
elektroonilisi alternatiive.
 Väldid pudelivee (ja muude
pudelijookide) serveerimist,
pakkudes korduskasutatavate
joogiklaaside ja -pudelite täitmise
võimalust.
 Kasud võimalikult energiasäästlikku
inventari.

Tootja
Märgikandja jätab endast võimalikult
väikese jalajälje, kasutades sellist
disaini, sisendit, tehnoloogiat ja
protsesse, mis hoiavad looduse
puhtust ja mitmekesisust ning
inimeste tervist.

Põlvamaa on
puhas

Teenusepakkuja
Märgikandja jätab endast võimalikult
väikese jalajälje, kasutades sellist
disaini, sisendit, tehnoloogiat ja
protsesse, mis hoiavad looduse
puhtust ja mitmekesisust ning
inimeste tervist.

Nt:
Nt:
 Kasutad toormena
 Kasutad keskkonnasertifikaatide
keskkonnasertifikaatide või või -märgistega tooteid.
märgistega materjale.
 Kasutad taastuvenergiaallikatest
 Sinu tooted või tootmisprotsess
pärit elektrienergiat.
omavad keskkonnasertifikaate või –
märgiseid.
 Tegeled teadlikult oma
kasvuhoonegaaside heitmete
vähendamisega.
 Kasutad taastuvenergiaallikatest
pärit energiat.

Sündmus
Märki kandev sündmus jätab endast
maha võimalikult väikese jalajälje,
kasutades sellist disaini, sisendit,
tehnoloogiat ja protsesse, mis
hoiavad looduse puhtust ja
mitmekesisust ning inimeste tervist.
Nt:
 Kasutad kompostitavaid nõusid,
kui ühekordsete nõude
kasutamist pole võimalik vältida,
ning tagad nõuetekohase
kompostimine.
 Kui ürituse toimumispaik seda
võimaldab, valid energiaallikaks
püsiva elektriühenduse lahenduse
ajutiste generaatorite asemel.
 Kasutad taastuvenergiaallikatest
pärit elektrienergiat.
 Planeerid liikumisteed sündmuse
territooriumil selliselt, et
maastikule ja loodusele
võimalikult vähe kahju tekitada.
Heastad sündmuse tulemusel
tekkiva kahju.

Tootja

Põlvamaa on
taaskasutav

Teenusepakkuja

Märgikandja toode ja pakend on
tehtud taastuvast toorainest ja hiljem
uuesti kasutusele võetav või
komposteeritav, või tegutseb selle
nimel, et nende eesmärkideni jõuda.

Märgikandja väldib võimalikult palju
ühekordsete toodete/materjalide
kasutamist teenuse pakkumisel või
tegutseb selle nimel, et selle
eesmärgini jõuda.

Nt:
 Eelistad materjale, mis on
võimalikult lihtsasti
taaskasutatavad või
ümbertöödeldavad.
 Eelistad materjale, mis juba on
taaskasutusele suunatud või
ümbertöödeldud.
 Hoiad oma toodetes ja/või
pakendites erinevad materjalid
lahus või tagad nende lihtsa
eraldamise, et suurendada nende
taaskasutusvõimalusi.
 Teed tarbijale jääkide
taaskasutusse või
ümbertöötlemisse suunamise
võimalikult arusaadavaks ja
lihtsaks.
 Sinu jäätmed on mõne teise
ettevõtte tootmissisendiks.

Nt:
 Eelistad tooteid ja materjale, mis
on võimalikult lihtsasti
taaskasutatavad või
ümbertöödeldavad.
 Eelistad tooteid ja materjale, mis
juba on taaskasutusele suunatud
või ümbertöödeldud.
 Sinu jäätmed on mõne teise
ettevõtte tootmissisendiks.
 Rakendad jäätmete liigiti kogumise
kohustust nii endale kui ka
kliendile. Teed kogumise kliendile
võimalikult arusaadavaks ja
mugavaks. Kogutud jäätmed
suunad liikide kaupa ringlusesse.

Sündmus
Märki kandev sündmus väldib
võimalikult palju ühekordsete
toodete/materjalide kasutamist.
Nt:
 Toitlustamisel kasutad
korduskasutatavaid nõusid,
söögiriistu ja
serveerimislahendusi. Väldid
ühekordseid joogikõrsi,
segamispulkasid,
kokteilikaunistusi jms.
 Dekoratsioonid, viidad,
reklaamplakatid,
nimekaardihoidjad jms on
korduvalt kasutatavad.
 Rakendad jäätmete liigiti
kogumise kohustust nii osalejatele
kui ka korraldajatele ja
kauplejatele. Kogumise teed
kõigile osalejatele võimalikult
arusaadavaks ja mugavaks.
Kogutud jäätmed suunad liikide
kaupa ringlusesse.

Tootja

Põlvamaa on
hooliv

Teenusepakkuja

Sündmus

Märgikandja kaasab oma tegevusse
kohalikku kogukonda, teeb koostööd
teiste kohalike ettevõtetega, tagab
oma töötajatele väärikad
töötingimused ja osaleb võrgustike
töös.

Märgikandja kaasab oma tegevusse
kohalikku kogukonda, teeb koostööd
teiste kohalike ettevõtetega, tagab
oma töötajatele väärikad
töötingimused ja osaleb võrgustike
töös.

Märgikandja kaasab oma tegevusse
kohalikku kogukonda, teeb koostööd
teiste kohalike ettevõtetega, tagab
oma töötajatele väärikad
töötingimused ja osaleb võrgustike
töös.

Nt:
 Osaled aktiivselt kohalikes või
maakondlikes võrgustikes.
 Võtad osa kohalikest või
maakondlikest
algatustest/projektidest.
 Toetad kohalikke sotsiaalseid või
keskkonnaalaseid tegevusi.
 Pead kasumi kõrval oluliseks ka
töötajatele väärikate töötingimuste
loomist.

Nt:
 Vabas õhus pakutavate teenuste
puhul planeerid liikumisteed
selliselt, et maastikule ja loodusele
võimalikult vähe kahju tekitada.
Heastad teenuse pakkumise
tulemusel tekkiva kahju.
 Osaled aktiivselt kohalikes või
maakondlikes võrgustikes.
 Võtad osa kohalikest või
maakondlikest
algatustest/projektidest.
 Toetad kohalikke sotsiaalseid või
keskkonnaalaseid tegevusi.
 Kaasad oma tegevustesse
kohalikke ettevõtteid.
 Pead kasumi kõrval oluliseks ka
töötajatele väärikate töötingimuste
loomist.

Nt:
 Ümberkaudsete kinnistute
omanikke teavitatakse toimuvast
sündmusest võimalikult varakult.
 Osaled aktiivselt kohalikes või
maakondlikes võrgustikes.
 Võtad osa kohalikest või
maakondlikest
algatustest/projektidest.
 Toetad kohalikke sotsiaalseid või
keskkonnaalaseid tegevusi.
 Kaasad oma tegevustesse
kohalikke elanikke, ühinguid ja
ettevõtteid.
 Pead kasumi kõrval oluliseks ka
töötajatele väärikate töötingimuste
loomist.

