
 
 

 

ПРЕС-СЪОБЩЕНИЕ  

Второ международно обучение и обмяна на добри практики за зелени обществени поръчки 
по проект GPP-STREAM 

18 април, 2019 г. 

Второто международно обучение по проект GPP-STREAM стана повод за среща на 
организациите, участващи в проекта. Събитието се проведе през април 2019 година в гр. 
Алзира, Испания. Сред участниците на събитието бяха водещи испански институции, които 
представиха свои добри практики в сферата на зелените обществени поръчки (ЗеОП). Беше 
посетен и демонстрационен обект в гр. Алзира с цел да се покаже как действа подходът за 
ЗеОП.  Партньорите по проекта споделиха и обсъдиха добри практики на тема ЗеОП за всяка 
една от участващите страни. В момента, консорциумът от 9 организации работи върху 
идентифицирането на най-малко 50 добри практики в сферата на ЗеОП – по 10 за всяка страна 
участник. Тази информация ще бъде споделена със заинтересовани лица и широката публика 
през предстоящите месеци.  

Проект GPP-STREAM е част от програма „Интеррег Европа“ 2014-2020, която цели да помогне на 
регионални и местни органи от Европейския Съюз да развиват и усъвършенстват своите 
политики. Проектът е насочен към публичните власти и обществени органи в пет държави 
участнички, които имат обща цел, а именно: да насърчават и популяризират еко-иновации, 
енергийна ефективност и устойчиво развитие, чрез внедряване на ЗеОП в политиките на всеки 
един участващ регион. 

Проектът се координира от регионалната администрация на Автономна област Фриули-
Венеция Джулия от Италия и се изпълнява от 9 организации от България, Испания, Франция, 
Италия и Румъния, които имат взаимно допълващи се знания и умения по теми, свързани с 
опазването на околната среда и ЗеОП. Проектът стартира през втората половина на 2018 
година и е с продължителност от 4 години. Всички участващи организации се събраха за първа 
партньорска среща в гр. Триест, Италия между 28 и 30 ноември 2018 г., за да отбележат 
началото на проекта. Първото обучение по проекта беше проведено по същото време като част 
от тази среща. 

Основни събития, които предстоят да се случат са 3 обучителни срещи във всяка една от 
страните – Румъния, Франция и България. Освен това, предстоят 5 уебинара, представени от 
всяка една страна участник, провеждане на срещи и мероприятия със заинтересовани страни, 
като крайната цел е създаване на 8 плана за действие. Осем ще бъдат и политическите 
инструменти, които ще трябва да приемат внедряването на ЗеОП, както и 40 европейски 
политики, които ще взаимстват проектния подход.  

Повече за проекта може да бъде намерено на следния уебсайт: 
https://www.interregeurope.eu/gpp-stream, който съдържа новини, текущи събития и продукти 
от проекта, създадени до този момент. Всеки, който се интересува от темата може да се 
абонира за нашия бюлетин, от където ще черпи информация за напредъка по проекта и 
актуални събития. 

 

Опровержение: настоящето прес-съобщение съдържа мнението само нa неговите автори и 
програмните органи от програма „Интеррег Европа“ не носят отговорност за каквото и да е 
използване на съдържащата се в него информация. 
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