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GPP4Growth
Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο σχετικά με
ενημερώσεις στο έργο

Πρόοδος & Νέα του έργου
Το
GPP4Growth
είναι
ένα
ευρωπαϊκό
πρόγραμμα
χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα INTERREG Europe, το
οποίο έχει ως στόχο να δημιουργήσει ευκαιρίες στις δημόσιες
αρχές ώστε να προωθήσουν την οικολογική καινοτομία, την
αποτελεσματικότητα των πόρων και την πράσινη ανάπτυξη μέσω
των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων (ΠΔΣ).
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, οι εταίροι του έργου
έχουν προχωρήσει σημαντικά με την υλοποίηση του έργου,
εστιάζοντας σε δραστηριότητες για τη προώθηση της
ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ περιφερειών και στη διοργάνωση
συνεδριάσεων σε εθνικό επίπεδο με βασικούς ενδιαφερόμενους,
οι οποίοι έχουν δείξει μεγάλο ενδιαφέρον για το σχέδιο και τους
στόχους του. Στις επόμενες σελίδες, θα βρείτε πληροφορίες
σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις και τις προσεχείς
δραστηριότητες του GPP4Growth.

Επίσκεψη εμπειρίας σε διαδικασίες και
αποτελέσματα των ΠΔΣ στην Ιρλανδία
Το Τμήμα Επικοινωνιών, Κλιματικής Δράσης και Περιβάλλοντος (DCCAE) και
το Συμβούλιο της Περιφέρειας του Wexford με χαρά φιλοξενήσαν τους
εταίρους του έργου GPP4Growth στο Wexford της Ιρλανδίας στις αρχές
Οκτωβρίου για να παρουσιάσουν τόσο τις τοπικές, όσο και τις εθνικές μελέτες
περί Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων.
Κατά τη διάρκεια της διήμερης επίσκεψης, οι εταίροι του
έργου συμμετείχαν σε εργαστηριακές συναντήσεις και
πρακτικές επιδείξεις έργων πράσινων συμβάσεων.
Παρουσιάστηκαν τρεις μελέτες περιπτώσεων στους
εταίρους του έργου που αφορούσαν τη μετατροπή του
φωτισμού, την αναβάθμιση των κοινωνικών κατοικιών και
το σχεδιασμό των αμυντικών ενεργειών από τις
πλημμύρες στο Enniscorthy. Οι μελέτες αυτές έδειξαν ότι
οι πιο πράσινες αγοραστικές αποφάσεις μπορούν να
οδηγήσουν σε σημαντικές μακροπρόθεσμες οικονομίες
για τις τοπικές αρχές. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση
πράσινων έργων μπορεί να είναι μια επένδυση για τη
μακροπρόθεσμη υγεία και ευημερία μιας τοποθεσίας και
δεν κοστίζει πάντα περισσότερο.
Η ανταπόκριση από τους εταίρους του GPP4Growth ήταν
πολύ θετική και η εκμάθηση από αυτό το ταξίδι θα
τροφοδοτήσει τις εξόδους του έργου, καθώς και την
επόμενη «επίσκεψη εμπειρίας» που θα πραγματοποιηθεί
στην Αμβέρσα το 2019. Ο διευθύνων σύμβουλος του
συμβουλίου του Wexford Tom Enright περιγράφει τη
συνάντηση ως μια «ευπρόσδεκτη ευκαιρία για το
Συμβούλιο να επιδείξει με πολύ πρακτικό τρόπο τον τρόπο
με τον οποίο οι πράσινες πρακτικές συμβάσεων μπορούν
να αποφέρουν σημαντικά οφέλη για μια τοπική αρχή που
αναθέτει τη σύμβαση». Ευχαρίστησε το Τμήμα
Επικοινωνιών, Κλιματικής Δράσης και Περιβάλλοντος για
την υπεράσπιση των ΠΔΣ, δηλώνοντας ότι «το Συμβούλιο
του Wexford θα συνεχίσει να ασχολείται με όλες τις
ευκαιρίες ενσωμάτωσης περιβαλλοντικών παραγόντων
και κόστους κατά την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών
στο μέλλον - αλλά όπως έχουμε δείξει εδώ στο Wexford,
έχει επίσης και οικονομικό νόημα».

Ο Οργανισμός Περιφερειακής Οικονομικής
Ανάπτυξης της Στάρα Ζάγορα (SZREDA)
έκανε την πρώτη πρόταση σε εθνικό
επίπεδο για την αλλαγή του κανονιστικού
πλαισίου στη Βουλγαρία με βάση τη δουλεία
του έργου GPP4Growth.
Είναι η πρώτη σύσταση που προέρχεται από τους εταίρους
του GPP4Growth που ζητάει αλλαγή στο εθνικό νομικό
πλαίσιο σχετικά με τις ΠΔΣ.

Οι συνεργάτες του GPP4Growth με το προσωπικό της DCCAE
στο Wexford Country Hall

Ως εταίρος του έργου GPP4Growth, η
SZREDA πρότεινε μια αλλαγή στο νομικό
πλαίσιο του νόμου για τα δάση στο Υπουργείο
Γεωργίας, Τροφίμων και Δασών και στον
Εκτελεστικό Οργανισμό για τα Δάση. Η
σύσταση επικεντρώνεται στην εφαρμογή του
διεθνούς προτύπου πιστοποίησης για τις
δασικές εκμεταλλεύσεις FSC και στον άμεσο
αντίκτυπό στη βιομηχανία επίπλων στη
Βουλγαρία.
Προέρχεται από μια μελέτη περίπτωσης που
παρουσίασε το Εμπορικό Επιμελητήριο της
Στάρα Ζάγορα κατά τη διάρκεια μιας από των
τοπικών συναντήσεων των ενδιαφερομένων
που έλαβαν χώρα στη Στάρα Ζαγόρα το
Δεκέμβριο του 2017 στο πλαίσιο του έργου.
Με βάση τη συνάντηση, η ομάδα SZREDA
συμβουλεύτηκε τους άλλους εταίρους του
προγράμματος και συμπεριέλαβε το ζήτημα
ως θέμα συζήτησης του προγράμματος στο
διαπεριφερειακό εργαστήριο GPP4Growth
που πραγματοποιήθηκε στη Στάρα Ζαγόρα το
Μάιο και συγκέντρωσε εμπειρογνώμονες από
όλη την Ευρώπη.
Ως αποτέλεσμα, έγινε σύσταση για την
τροποποίηση του άρθρου 115 του νόμου για
τα δάση, ο οποίος απευθυνόταν στους
αρμόδιους φορείς.

Τα νέα του έργου
Το
Υπουργείο
Περιβάλλοντος
και
Χωροταξικού Σχεδιασμού της Περιφερειακής
Κυβέρνησης της Ανδαλουσίας (ANDALUSIA)
συμμετείχε στη σειρά των Σεμιναρίων:
"Διαχείριση Απορριμμάτων και Κυκλική
Οικονομία: Προκλήσεις και Ευκαιρίες για το
Μέλλον"
Η σειρά των σεμιναρίων διοργανώθηκε από την
COAMBA (Το Επίσημο Κολλέγιο των Περιβαλλοντικών
Επιστημών της Ανδαλουσίας) σε συνεργασία με την
ECOEMBES (μη κερδοσκοπική οργάνωση αφιερωμένη
στην ανάκτηση συσκευασιών στην Ισπανία). Τα θέματα
των σεμιναρίων περιλάμβαναν ζητήματα όπως ο
Οικολογικός Σχεδιασμός και οι Πράσινες Δημόσιες
Συμβάσεις, η Κυκλική Οικονομία και η Δημοτική
Διοίκηση, οι Έξυπνες Πόλεις, οι πόλεις του μέλλοντος
και η διαχείριση αποβλήτων. Στο πλαίσιο αυτών των
εκδηλώσεων, η ANDALUSIA παρουσίασε το έργο
GPP4Growth, συζήτησε καλές πρακτικές για την
αειφόρο διαχείριση των αποβλήτων, καθώς και τα
εμπόδια και τις ευκαιρίες που συνδέονται με τη
συμπερίληψη περιβαλλοντικών κριτηρίων στις δημόσιες
συμβάσεις.

Ο Venelin Dobrev (SZREDA, Βουλγαρία)
συμμετείχε στην επίδειξη δημοσίων έργων
στον τομέα του πράσινου και βιώσιμου τομέα
που διοργάνωσε η Cleantech Bulgaria.
Κατά τη διάρκεια της μονοήμερης ημερίδας που
πραγματοποιήθηκε στο Πάρκο Τεχνολογίας της Σόφιας
στις 6 Δεκεμβρίου του 2018, ο Venelin Dobrev
παρουσίασε το θέμα "Οι ΠΔΣ στην ΕΕ – Αγοραστικές
ευκαιρίες για πράσινες και βιώσιμες λύσεις". Ο Venelin
υπογράμμισε ότι σε πολλές περιπτώσεις οι δημόσιοι
αγοραστές πρέπει να αφαιρέσουν τα πράσινα κριτήρια
από τις δημόσιες συμβάσεις, επειδή δεν υπάρχει
ουσιαστικό ενδιαφέρον από τις επιχειρήσεις και η
διαδικασία παραμένει ανεπιτυχής. Επιπλέον, οι μικροί
δημόσιοι αγοραστές όπως οι μικροί δήμοι, έχουν τη
θέληση να εφαρμόσουν πιο βιώσιμες λύσεις, αλλά τους
λείπει η αγοραστική δύναμη για να επηρεάσουν την
αγορά.

Εικόνες:
1 & 2: Η ANDALUSIA στη σειρά σεμιναρίων
COAMBA
3: Ο Venelin Dobrev (SZREDA, Βουλγαρία)

Ενημέρωση
πολιτικής
στις
συναντήσεις των ενδιαφερομένων
Στο πλαίσιο του έργου GPP4Growth, κάθε
εταίρος του προγράμματος πραγματοποιεί μία
συνάντηση με βασικούς ενδιαφερόμενους
στην περιοχή τους κατά τη διάρκεια κάθε
εξαμήνου. Για να διευκολυνθεί η διάδοση των
αποτελεσμάτων αυτών των συνεδριάσεων, η
DCCAE ετοίμασε μια συνοπτική παρουσίαση
πολιτικής για δύο πρώτες συνεδριάσεις,
συμπεριλαμβανομένων και των συστάσεων. Η
παρουσίαση
πολιτικής
περιλαμβάνει
πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη
μεθοδολογία που θα χρησιμοποιήσουν οι
εταίροι του έργου για την τεκμηρίωση
προτάσεων
και
απόψεων
των
ενδιαφερομένων, ώστε να μπορούν να
αναπτύξουν την πολιτική σε όλες τις περιοχές
GPP4Growth.

Προσεχείς
εκδηλώσεις και
δραστηριότητες
•

Η επόμενη «επίσκεψη εμπειρίας» σχεδιάζεται να
λάβει χώρα στην Αμβέρσα στις 27-28 Μαρτίου
2018.

Η ANTWERP θα φιλοξενήσει την «επίσκεψη
εμπειρίας» διάρκειας 2 ημερών για να μοιραστεί τα
ήδη εφαρμοσμένα μέτρα και κριτήρια ΠΔΣ που
οδήγησαν σε επενδύσεις πάνω σε πράσινες
συμβάσεις, οργανώνοντας επίσης συναντήσεις με
περιφερειακούς δικαιούχους για να μοιραστούν τις
εμπειρίες τους. Όλοι οι εταίροι θα συμμετάσχουν. Η
ANTWERP θα ετοιμάσει συνοπτική έκθεση που θα
παρουσιάσει τα μαθήματα που έμαθαν. Όλοι οι
εταίροι θα διοργανώσουν ενημερωτικές συναντήσεις
για την ανταλλαγή γνώσεων σε σχετικούς
συναδέλφους.
• Μελέτη σχετικά με τις μεθόδους κοστολόγησης
κύκλου ζωής (LCC) για τις ΠΔΣ
Κατά τη διάρκεια της επόμενης περιόδου, το
Πανεπιστήμιο Πατρών (ΠαΠα) θα αναπτύξει μια
καινοτόμο ψηφιακή LCC μεθοδολογία και πόρους, με
στόχο να υποστηρίξει τις περιφέρειες στον εντοπισμό
και τον υπολογισμό του άμεσου και έμμεσου κόστους
σε ορισμένα προϊόντα που σχετίζονται με τους
βασικούς τομείς ενδιαφέροντος των συνεργατών.
•

Διαπεριφερειακό
σεμινάριο
για
τη
παρακολούθηση των δεικτών απόδοσης και
συμμόρφωσης με τους συμβάσεις για τα πράσινα
συμβόλαια, στη Λετονία, τον Ιούνιο του 2019

Η Περιφέρεια Σχεδιασμού Zemgale (ZPR) θα
αναπτύξει ένα έγγραφο για τη διευκόλυνση της
οργάνωσης και των θεμάτων του εργαστηρίου
σχετικά με τη χρήση ρητρών σε συμβόλαια που
υποστηρίζουν την παρακολούθηση, π.χ. Βασικούς
Δείκτες Απόδοσης για πράσινα προϊόντα, ποινές για
μη συμμόρφωση, επιβραβεύσεις για καλές επιδόσεις,
σαφή ένδειξη ευθύνης για την υποβολή εκθέσεων.
Επίσης, η ZPR θα φιλοξενήσει το διαπεριφερειακό
εργαστήριο τον Ιούνιο του 2019 στη πόλη Jelgava.

Θέλετε
να
περισσότερα
GPP4Growth;

μάθετε
για
το

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο μέσω της
ιστοσελίδας www.interregeurope.eu/gpp4growth

Συνεταιρισμοί
Πανεπιστήμιο Πατρών (GR)
Περιφέρεια της Λομβαρδίας
(IT)
Περιφέρεια της Lodzkie (PL)
Επαρχία της Αμβέρσας (BE)
Υπουργείο Περιβάλλοντος
και Χωροταξίας,
Περιφερειακή Κυβέρνηση της
Ανδαλουσίας (ES)
Περιφέρεια
Προγραμματισμού Zemgale
(LV)
Οργανισμός Περιφερειακής
Οικονομικής Ανάπτυξης
Στάρα Ζαγόρα (BG)
Τμήμα Επικοινωνιών, Δράσης
για το Κλίμα και το
Περιβάλλον (IE)
Ίδρυμα Περιφερειακής
Ανάπτυξης και Διαλόγου της
Μάλτας (MT)

Βρείτε μας στα:

Facebook

Twitter

LinkedIn

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή ενημέρωση σχετικά
με το ενημερωτικό δελτίο, επικοινωνήστε με:
Κα. Liesbeth Taverniers
liesbeth.taverniers@provincieantwerpen.be

