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Αγαπητέ αναγνώστη,
Καλώς ήρθες στην πρώτη έκδοση του Newsletter του έργου GPP4Growth!
Το GPP4Growth είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το
πρόγραμμα INTERREG Europe, που στοχεύει να δημιουργήσει ευκαιρίες στις
δημόσιες αρχές να προωθήσουν την οικολογική καινοτομία, την
αποτελεσματικότητα των πόρων και την πράσινη ανάπτυξη μέσω των Πράσινων
Δημόσιων Συμβάσεων (ΠΔΣ).
Στις επόμενες σελίδες, περιγράφεται το γενικό πλαίσιο και οι στόχοι του έργου, ενώ
περιλαμβάνονται πληροφορίες για τις τελευταίες εξελίξεις και σημαντικές
εκδηλώσεις.
Τα newsletter του GPP4Growth θα δημοσιεύονται κάθε έξι μήνες. Μέσω του
ιστοτόπου του έργου και αυτού του εντύπου, θα ενημερώνεστε για την πρόοδο και
τα βασικά αποτελέσματα του έργου.
Η ομάδα έργου GPP4Growth

WWW.INTERREGEUROPE.EU/GPP4GROWTH

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ








Το έργο GPP4Growth
Στόχοι έργου
Δράσεις
Αναμενόμενα αποτελέσματα
Κοινοπραξία
Εναρκτήρια συνάντηση
Εκδηλώσεις

ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ
Το GPP4Growth συγκεντρώνει εννέα
εταίρους από εννέα χώρες, ανταλλάσσει
εμπειρίες και πρακτικές και βελτιώνει την
ικανότητά τους να εφαρμόζουν πολιτικές
αποδοτικότητας πόρων, που προωθούν την
οικολογική καινοτομία και την πράσινη
ανάπτυξη μέσω των ΠΔΣ.

Το έργο
GPP4Growth
Το έργο "Green public procurement for
resource
efficient
regional
growthGPP4Growth" στοχεύει στη βελτίωση των
πολιτικών για την αποτελεσματική χρήση
πόρων και τη στήριξη των δημόσιων
διοικήσεων και των επιχειρήσεων να
υιοθετήσουν προσεγγίσεις κόστους κύκλου
ζωής και να βελτιώσουν τη διαχείριση
πόρων και αποβλήτων. Το έργο θα
επιτρέψει στις δημόσιες αρχές να
μοιραστούν πρακτικές και εμπειρίες
(σχετικά με τα οφέλη και τις μεθόδους
εφαρμογής ΠΔΣ, τη χρήση κοινών
πράσινων κριτηρίων για βασικούς τομείς
και τον εντοπισμό ευκαιριών για εφαρμογή
ΠΔΣ) και να μεταφέρει διδάγματα, που θα
αντληθούν από τις περιφερειακές πολιτικές
και τα σχέδια δράσης. Επίσης θα μελετήσει
τις ανάγκες των περιοχών προς την
ενσωμάτωση περιβαλλοντικών κριτηρίων
σε ΔΣ, υπό το πρίσμα του νέου συστήματος
ΔΣ της ΕΕ. Οι ΔΣ αποτελούν το 14% του
ΑΕΠ της ΕΕ σε αγαθά, υπηρεσίες και έργα
συνολικής αξίας 1,8 τρις ευρώ ετησίως.

Αυτή η αγοραστική δύναμη θα προωθήσει
αγαθά και υπηρεσίες αποδοτικές και
φιλικές προς το περιβάλλον (π.χ.
ενεργειακά αποδοτικά ηλεκτρονικά και
ηλεκτρικά υλικά, βιώσιμα κατασκευαστικά
έργα, οχήματα χαμηλών εκπομπών κλπ.).
Το GPP4Growth θα υποστηρίξει τις
δημόσιες αρχές να εκμεταλλευτούν νέες
ευκαιρίες για να χρησιμοποιήσουν την
αγοραστική τους δύναμη για να τονώσουν
την
οικολογική
καινοτομία,
την
αποδοτικότητα των πόρων και την πράσινη
ανάπτυξη,
χρησιμοποιώντας
νέα

οικολογικά
κριτήρια
ανάθεσης
σε
προσκλήσεις και προσφορές. Το πλαίσιο,
που θα προκύψει θα αντιμετωπίσει τις
ανάγκες όσον αφορά στη συμμόρφωση
προς το νέο σύστημα ΠΔΣ της ΕΕ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Επικεφαλής: Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Χρήστος Μπούρας
Τηλέφωνο: +30 2610996951-52
Email: bouras@ceid.upatras.gr
Δικτυακός τόπος: http://www.upatras.gr/el

Στόχοι έργου:
Το έργο στοχεύει στην:






Αύξηση
της
ικανότητας
των
περιφερειακών
διοικήσεων
στην
υλοποίηση πολιτικών αποδοτικής
χρήσης πόρων, εφαρμόζοντας ΠΔΣ.
Βελτίωση της εφαρμογής εθνικών/
περιφερειακών πολιτικών αποδοτικής
χρήσης πόρων, παρέχοντας κίνητρα
στις επιχειρήσεις για την ενσωμάτωση
περιβαλλοντικών παραγόντων και
δαπανών κατά την παραγωγή αγαθών
ή / και την παροχή προμηθειών,
υπηρεσιών και έργων.
Προώθηση των περιφερειακών /
εθνικών επενδύσεων σε ΠΔΣ για την

ανάπτυξη
νέων
οικολογικών
προϊόντων και υπηρεσιών.


Βελτίωση της ετοιμότητας και της
γνώσης των περιφερειακών φορέων
σχετικά με την επίδραση των ΠΔΣ στην
υιοθέτηση
αειφόρων
μοντέλων
παραγωγής και κατανάλωσης από
επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται
στην περιοχή.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ


Αύξηση κατά 7% του αριθμού των
επιχειρήσεων στις περιφέρειες των
εταίρων,
που
ενσωματώνουν
περιβαλλοντικούς παράγοντες κατά
την παραγωγή αγαθών ή/και την
παροχή υλικών και υπηρεσιών.



Αύξηση
της
ικανότητας
200
υπαλλήλων σε δημόσιες διοικήσεις
στην υλοποίηση πολιτικών αποδοτικής
χρήσης πόρων εφαρμόζοντας ΠΔΣ.



«Ξεκλείδωμα» επενδύσεων 10 εκατ. €
για την προώθηση της ανάπτυξης νέων
οικολογικών
προϊόντων
και
υπηρεσιών.
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Δραστηριότητες έργου
Στο GPP4Growth συμμετέχουν εννέα εταίροι από εννέα χώρες, με στόχο να ανταλλάξουν εμπειρίες και πρακτικές και να βελτιώσουν την
ικανότητά τους στην εφαρμογή πολιτικών αποδοτικής χρήσης πόρων, που προάγουν την οικολογική καινοτομία και την πράσινη ανάπτυξη μέσω
ΠΔΣ. Οι δραστηριότητες του έργου περιλαμβάνουν:
-

Ανάλυση των παραγόντων, που επηρεάζουν τις επιχειρήσεις να συμμετέχουν σε ΠΔΣ.
Αξιολόγηση των υφιστάμενων περιφερειακών και εθνικών πολιτικών, που προάγουν την οικολογική καινοτομία και την πράσινη
ανάπτυξη μέσω των ΠΔΣ.
Προσδιορισμός ορθών πρακτικών για τις μεθόδους ΠΔΣ, που οδήγησαν στην εφαρμογή πράσινων συμβάσεων.
Ανάπτυξη ψηφιακής μεθόδου για τον υπολογισμό του κόστους του κύκλου ζωής (ΚΚΖ) και πόρων για όλες τις δημόσιες διοικήσεις της
ΕΕ για την εναρμόνιση της εφαρμογής του ΚΚΖ.
Προώθηση της διαπεριφερειακής μάθησης και δημιουργίας ικανοτήτων μέσω εργαστηρίων, επισκέψεων εμπειρίας και εκδηλώσεων
εκμάθησης πολιτικής.
Κοινή ανάπτυξη σχεδίων δράσης για την προώθηση της βελτίωσης των μέσων πολιτικής.
Αύξηση της ευαισθητοποίησης, της προώθησης και της διάδοσης των αποτελεσμάτων και των γνώσεων του σχεδίου πέρα από την
κοινοπραξία.

Οι δραστηριότητες είναι δομημένες ως εξής:
1.
2.
3.
4.
5.

Κοινή ανάλυση και ανταλλαγή απόψεων (θεματικές μελέτες, οδηγοί σχετικών πτυχών πολιτικής).
Δημόσιος διάλογος (διαβούλευση με περιφερειακούς φορείς σε βασικά θέματα).
Διαπεριφερειακή μάθηση και ανάπτυξη ικανοτήτων (εργαστήρια, εκδηλώσεις μάθησης πολιτικής).
Μεταβιβάσιμες μέθοδοι και πόροι πολιτικής (ψηφιακή μέθοδος ΚΚΖ, συμβουλές πολιτικής).
Επιπτώσεις στην πολιτική (κοινή ανάπτυξη σχεδίων δράσης).

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)

Περιφέρεια Λομβαρδίας (IT)

Περιφέρεια Λόντζκι (PL)

Επαρχία Αμβέρσας (ΒE)
Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Χωροταξίας, Περιφερειακή Κυβέρνηση
της Ανδαλουσίας (ES)
Περιφέρεια Σχεδιασμού Σεμιγαλλίας (LV)
Οργανισμός Περιφερειακής Οικονομικής
Ανάπτυξης Στάρα Ζαγόρα (BG)
Τμήμα Επικοινωνιών, Δράσης για το
Κλίμα και Περιβάλλον (IE)
Ίδρυμα για την Περιφερειακή Ανάπτυξη
και το Διάλογο στη Μάλτα (MT)
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Εναρκτήρια Συνάντηση
Η

εναρκτήρια

συνάντηση

του

GPP4Growth

πραγματοποιήθηκε στις 23 & 24 Ιανουαρίου 2017 στην
Πάτρα, σηματοδοτώντας την έναρξη του πενταετούς
διάρκειας

έργου.

Στην

εκδήλωση

συμμετείχαν

δεκαοκτώ συμμετέχοντες από τους εννέα εταίρους του
προγράμματος. Το Πανεπιστήμιο Πατρών, ως ο
επικεφαλής εταίρος, διοργάνωσε τη συνάντηση.
Η συνάντηση οργανώθηκε σε συνεδρίες, κατά τη διάρκεια των οποίων, οι συμμετέχοντες παρουσίασαν τις πτυχές των προγραμματισμένων
δράσεων για το GPP4Growth. Στο τέλος, πραγματοποιήθηκε συζήτηση, επιτρέποντας στους συμμετέχοντες να κατανοήσουν τα βασικά ζητήματα
και να διαμορφώσουν κατάλογο ενεργειών που θα ολοκληρωθούν κατά το πρώτο εξάμηνο του έργου. Η συνάντηση ήταν μια ευκαιρία για τους
εταίρους να συζητήσουν και να μοιραστούν την εμπειρία τους στην εφαρμογή πολιτικών για την τόνωση της οικολογικής καινοτομίας, της
αποδοτικότητας πόρων και της ανάπτυξης μέσω των ΠΔΣ. Όλοι οι εταίροι παρουσίασαν τις περιοχές τους χρησιμοποιώντας βίντεο και
φωτογραφίες, αναδεικνύοντας τη σημασία και τις ιδιαιτερότητες της περιοχής τους.

1η Συνάντηση Ενδιαφερομένων Μερών
Η δραστηριότητα A2.1 του έργου περιλαμβάνει τη διοργάνωση συνεδριάσεων ενδιαφερομένων μερών μεταξύ εταίρων και φορέων, που
επηρεάζουν θέματα πολιτικής στις περιφέρειες GPP4Growth, με στόχο να ληφθούν στοιχεία για πράσινα μέτρα πολιτικής για τις ΠΔΣ. Όλοι οι
εταίροι θα οργανώσουν συναντήσεις ενδιαφερομένων μερών ανά εξάμηνο στην περιοχή τους. Στόχος των συνεδριάσεων είναι να λαμβάνουν
πληροφορίες και να διασφαλίζουν την ενεργό συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών στην εφαρμογή των περιφερειακών σχεδίων δράσης. Στα
πλαίσια αυτά, οι εταίροι θα έχουν την ευκαιρία να προσδιορίσουν ζητήματα, που πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά τη φάση υλοποίησης των
σχεδίων δράσης (φάση έργου 2) και να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών στην προετοιμασία των σχεδίων αυτών.
Στην 1η συνάντηση ενδιαφερομένων μερών του έργου που διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας συμμετείχαν φορείς της Περιφέρειας
μέσω εκπροσώπων τους, όπως η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ο Δήμος
Πατρέων, ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας, ο Δήμος Αγρινίου, το Γ. Ν. Αιτωλοακαρνανίας, τα επιμελητήρια Αχαΐας και Αιτωλοακαρνανίας, η ΔΕΥΑ
Ναυπακτίας, εκπρόσωποι της ΣΕΒΙΠΑ, του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας, του ΣΕΒ Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας, του ΣΤΕΔΕ καθώς και
εκπρόσωποι άλλων φορέων. Η συνάντηση είχε αναγνωριστικό χαρακτήρα με στόχο την ενημέρωση των παραβρισκόμενων τόσο για το έργο όσο
και για τον σημαντικό ρόλο των ενδιαφερόμενων μερών στην υλοποίηση των στόχων του έργου.

Βρείτε μας στα:

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ;
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου: www.interregeurope.eu/gpp4growth.

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ
Για κάθε πληροφορία ή ενημέρωση σχετικά με το newsletter, επικοινωνήστε με την: κα.
Liesbeth Taverniers | Email: liesbeth.taverniers@provincieantwerpen.be

