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Представители на Агенция за регионално икономическо развитие-Стара

Загора и на Изпълнителната агенция за опазване на околната среда

бяха част от международна работна среща на тема за регламентите и

похватите за прилагане на зелените обществени поръчки в различни

страни в Европа. 

 

Старозагорските участници представиха спецификите на нормативната

уредба у нас, които уреждат зелените критерии при възлагането на

обществените поръчки. Бяха представени също факторите, които засягат

участието на бизнеса в зелените обществени поръчки, реализирани

вече такива практики и предизвикателствата, пред които са

среща

 (https://www.facebook.com/sharer/sharer.

php?u=https://dariknews.bg/regioni/stara-

zagora/nashi-eksperti-uchastvaha-v-

mezhdunarodna-sreshta-2062527)
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изправените възложителите в лицето на публичните администрации и

общините в страната.   

 

Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора (АРИР) е

партньор по проект „GPP4Growth – Зелени обществени поръчки за

регионален растеж чрез ефективно използване на ресурсите”,

финансиран по програма “INTERREG EUROPE”. Водещ партньор е

Университетът в Патра, Гърция. Проектът включва и девет партньора от

девет страни-членки на ЕС (Гърция, Италия, Полша, Белгия, Испания,

Латвия, България, Ирландия и Малта). 

 

Основната цел на проекта GPP4Growth е да подобри капацитета на

местните власти и институциите за внедряването на политики, които

водят до ефективно използване на ресурсите и популяризират еко-

иновациите и „зеления” растеж чрез ефективното прилагане на зелени

обществени поръчки. 

 

Проектът цели да бъдат увеличени със 7% броят на компаниите в

регионите от партньорския консорциум, които вземат под внимание

екосъобразните фактори и правят разходи в тази насока при

производството на стоки,  извършването на доставки и предоставянето

на услуги.  
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