
Tlačová správa

Cieľom projektu EU ECO-TANDEM je podpora malého a stredného podnikania (MSP) pri rozvoji udržateľného 
cestovného ruchu prostredníctvom nadnárodnej spolupráce a prepájania know-how. 



Biz program je určený všetkým MSP, ako sú hotely, zariadenia turistického a iného krátkodobého ubytovania, 
autokempingy táboriská a miesta pre karavány, ale aj cestovné kancelárie alebo cestovné agentúry, ktoré sa chcú 
viac angažovať v oblasti ochrany životného prostredia a šetrenia zdrojov.



Prihlásením sa prostredníctvom tohto odkazu budú môcť MSP získať finančné prostriedky až do výšky 6 500 / 13 000 
eur na služby pri realizácii projektov zameraných na udržateľnosť prostredníctvom vytvorenia medzinárodných 
prepojení s odborníkmi a inovátormi. Podniky tak môžu využiť expertízu a skúsenosti odborníkov na vybranú oblasť, 
ktorí pre nich vypracujú stratégie a akčný plán pre implementáciu na mieru. Projekt prebieha aj vo viacerých 
európskych krajinách, napríklad v Nemecku či Taliansku čo umožňuje transfer skúseností aj za hranice Slovenska.

Čo je to ECO-TANDEM Biz Programme?

Globálny startup Cyrkl bol úspešne vybraný do projektu EU ECO-TANDEM, ktorý umožňuje spoločnostiam v sektore 
cestovného ruchu získať finančné prostriedky až do výšky 13 000 EUR na projekty v oblasti rozvoja udržateľnosti.



Zostáva ešte niekoľko dní na podanie prihlášky do EU ECO-TANDEM Biz Programme spolufinancovaného Európskou 
úniou v rámci programu COSME. Termín uzávierky výzvy bol predĺžený do 5. septembra 2022, vďaka čomu môže 
program využiť viac MSP v odvetví cestovného ruchu.

Bratislava, 24. 8. 2022

Posledná výzva na podanie žiadosti o 
finančné prostriedky EÚ určené na podporu 
udržateľnosti pre podniky v cestovnom ruchu

https://x23eupro.grantplatform.com/


Kofola podporuje udržateľné poľnohospodárstvo

„Aby sme zachovali kvalitu vodných zdrojov, ktoré sú základom nášho podnikania, musíme sa starať aj o pôdu. V okolí 
našich studní pestujeme bylinky a spolupracujeme s miestnymi farmármi, ktorí sa venujú udržateľnému 
poľnohospodárstvu," povedal David Somť," uzatvára Vojtěch Pilnáček, vedúci konzultingu v Cyrkl.
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Úspešné partnerstvá a inovácie v cestovnom ruchu

Cyrkl, globálna spoločnosť zameraná na obehové hospodárstvo, priemyselné odpady a zelené obstarávanie bola 
vybraná ako jeden z inovátorov EU ECO-TANDEM Biz Programu.



Už niekoľko rokov sa spoločnosť Cyrkl snaží znižovať negatívne vplyvy podnikov na životné prostredie tým, že im 
pomáha implementovať princípy cirkulárnej ekonomiky. V rámci programu je tak možné nadviazať partnerstvá a využiť 
expertízu odborníkov na odpadové hospodárstvo a legislatívu, ako aj databázu potenciálnych obchodných partnerov 
pre optimalizáciu dodávateľského reťazca. Na vyhodnotenie environmentálnych úspor je tím schopný vypočítať 
úsporu vo forme ton emisií takzvaného CO₂-eq.



Spoločnosť Cyrkl už realizovala poradenské projekty pre veľké spoločnosti, akými je napríklad Škoda Auto, Lidl či 
Kofola, ale aj pre malé podniky v sektore turizmu. Napríklad pre plážový rezort, ktorému spoločnosť Cyrkl poskytla 
prehľad stratégií a riešení na zníženie používania plastov a produkcie odpadov. Tento projekt si vyžadoval aj aktívnu 
participáciu zo strany klientely, preto odborníci Cyrkl predložili aj taktiky zamerané na motiváciu zákazníkov k 
udržateľnosti a organizácii osvetových podujatí. Podnik získal taktiež bližšie informácie  a usmernenia na získanie 
certifikátu udržateľnej pláže.



Krok smerom k udržateľnosti spravili aj v jednom z najvätších hotelov CPI Hotels, Clarion Congress Hotel Prague, 
ktorému spoločnosť Cyrkl pomohla s analýzou odpadových tokov a v rámci ich optimalizácie asistovala s hľadaním 
obchodných partnerov vhodných na odber odpadových materiálov. Tento projekt vznikol v rámci ich plánu znížiť 
produkciu skleníkových plynov o 20% do roku 2030.



„Teší nás, že Cyrkl bol vybraný ako jeden z inovátorov projektu. Často sa stretávame s firmami, ktoré chcú byť 
ekologickejšie, avšak chýbajú im prostriedky či kapacity. EU ECO-TANDEM odstraňuje obe tieto prekážky vďaka 
čomu vieme docieliť skutočné zmeny v sektore, ktorý posledné dva roky trpel,“ dodáva Lucia Škulcová, PhD., vedúca 
slovenského konzultingového tímu spoločnosti Cyrkl

O CYRKL Zdrojová platforma, s.r.o.

Cyrkl je medzinárodná technologická a poradenská spoločnosť, ktorá sa špecializuje na cirkulárne odpadové 
hospodárstvo. Vďaka pokročilým technologickým riešeniam pomáha tisícom spoločností premieňať odpad na zdroj, 
na najväčšej európskej digitálnej platforme pre priemyselné odpady a zelené obstarávanie. V rámci poradenskej 
činnosti tím expertov vypracúva aj cirkulárne odpadové skeny, ktoré firmám prinášajú finančné aj environmentálne 
úspory. Cyrkl tiež vypracúva analýzy trhu, prispieva k transferu recyklačných technológií a legislatívy v oblasti 
odpadov. Prostredníctvom týchto aktivít prináša inovácie a zásady cirkulárnej ekonomiky do sveta hospodárenia so 
zdrojmi.
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https://www.youtube.com/c/CyrklDisruptorsintheWorldofWasteManagement/featured
https://www.linkedin.com/company/cyrkl
https://drive.google.com/drive/folders/1Ynk4-QwPHflHUk5b-NGEPnwGU4aY2Nvx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1X-EQzKnLuOBjZrYzYKiENhCrqFT551mv?usp=sharing
https://www.facebook.com/CYRKL
https://drive.google.com/drive/folders/1IZELfOAFVRuWDbUrSQz5p3DGKOoTagB9?usp=sharing
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