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GPP4GROWTH

Postępy w realizacji projektu
GPP4Growth to europejski projekt finansowany w ramach
programu INTERREG Europa, którego celem jest stworzenie
władzom publicznym możliwości stymulowania ekoinnowacji,
efektywnego gospodarowania zasobami i ekologicznego rozwoju
poprzez ekologiczne zamówienia publiczne (GPP).
W ciągu ostatnich kilku miesięcy partnerzy projektu poczynili
znaczne postępy w jego realizacji, koncentrując się na
działaniach promujących wymianę doświadczeń pomiędzy
regionami oraz na organizacji spotkań na poziomie krajowym
z kluczowymi
interesariuszami,
którzy
wykazali
duże
zainteresowanie projektem i jego celami. Na kolejnych stronach
znajdą Państwo informacje na temat najnowszych osiągnięć
GPP4Growth i nadchodzących działań.

Wizyta studyjna dotycząca GPP w Irlandii
Departament Komunikacji, Działań Na Rzecz Klimatu i Środowiska (DCCAE)
oraz Rada Hrabstwa Wexford miały przyjemność gościć partnerów projektu
GPP4Growth w Wexford w Irlandii na początku października, aby
zaprezentować zarówno lokalne jak i krajowe studia przypadków
ekologicznych zamówień publicznych.
Podczas dwudniowego spotkania partnerzy projektu
uczestniczyli w sesjach warsztatowych oraz wizytach
studyjnych,
podczas
których
zaprezentowano
przykłady wdrożeń zielonych zamówień publicznych.
Przedstawiono 3 studia przypadków dotyczące:
konwersji
oświetlenia
ulicznego,
modernizacji
mieszkań socjalnych oraz projektowania prac
przeciwpowodziowych w mieście Enniscorthy. Studia
przypadków pokazały, że bardziej ekologiczne
decyzje dotyczące realizowanych inwestycji mogą
przynieść władzom lokalnym znaczne oszczędności
w dłuższej perspektywie czasowej. Projektowanie
i realizacja zielonych projektów może być inwestycją
w długofalowe zdrowie i dobrobyt danej miejscowości
i nie zawsze kosztuje więcej. Informacje zwrotne od
partnerów projektu GPP4Growth były bardzo
pozytywne, a wnioski wyciągnięte z tego wyjazdu
zostaną uwzględnione w wynikach projektu. Tom
Enright, dyrektor naczelny Rady Hrabstwa Wexford,
opisał to wydarzenie jako "mile widzianą okazję dla
Rady do zaprezentowania w bardzo praktyczny
sposób sposobu, w jaki praktyki w zakresie GPP
mogą
przynieść
znaczące
korzyści
dla
zamawiającego organu lokalnego". Podziękował on
Departamentowi Komunikacji, Działań na rzecz
Klimatu i Środowiska za poparcie dla GPP,
stwierdzając: "Rada Wexford będzie w dalszym ciągu
wykorzystywać wszystkie możliwości integracji
czynników
i
kosztów
środowiskowych
przy
zamawianiu towarów i usług w przyszłości - nie tylko
ma to sens dla środowiska, ale jak pokazaliśmy tutaj
w Wexford, ma to również sens finansowy".

Agencja Rozwoju Regionalnego Starej
Zagory (SZREDA) złożyła pierwszą
propozycję
na
szczeblu
krajowym
dotyczącą zmiany ram regulacyjnych
w Bułgarii w oparciu o prace w ramach
projektu GPP4Growth.
Jest to pierwsze zalecenie pochodzące od partnerów
GPP4Growth, wzywające do zmian w krajowych ramach
prawnych dotyczących GPP.

Partnerzy projektu GPP4Growth w Urzędzie
Hrabstwa Wexford

Jako partner projektu GPP4Growth,
SZREDA zarekomendowała Ministerstwu
Rolnictwa, Żywności i Leśnictwa oraz
Agencji Wykonawczej Lasów zmianę ram
prawnych ustawy o leśnictwie. Zalecenie
koncentruje
się
na
zastosowaniu
międzynarodowych standardów certyfikacji
dla gospodarstw leśnych FSC i ich
bezpośrednim
wpływie na
przemysł
meblarski w Bułgarii. Jest ono wynikiem
studium przypadku przedstawionego przez
Izbę Handlową Stara Zagora podczas
jednego
z
lokalnych
spotkań
z Interesariuszami,
które
odbyło
się
w Starej Zagorze w grudniu 2017 roku
w ramach projektu.

Na podstawie tego spotkania, zespół
SZREDA skonsultował się z pozostałymi
partnerami projektu i włączył ten temat jako
panel dyskusyjny programu podczas
międzyregionalnych
warsztatów
GPP4Growth, które odbyły się w Starej
Zagorze w maju i zgromadziły ekspertów
z całej Europy.
W wyniku tego wydarzenia powstała
rekomendacja zmiany art. 115 ustawy
o lasach, która została skierowana do
właściwych instytucji.

Aktualności projektowe
Przedstawiciele Ministerstwa Środowiska
i Gospodarki Przestrzennej Rządu Regionu
Andaluzji (Hiszpania) uczestniczyli w cyklu
seminariów pn.:
"Cyrkularna gospodarka
odpadami: wyzwania i szanse na przyszłość".
Cykl seminariów został zorganizowany przez
COAMBA (Kolegium Nauk o Środowisku
w Andaluzji) we współpracy z ECOEMBES
(organizacją
non-profit
zajmującą
się
odzyskiwaniem opakowań w Hiszpanii). Tematyka
seminariów obejmowała takie zagadnienia jak
ekoprojektowanie i ekologiczne zamówienia
publiczne, gospodarka cyrkulacyjna i zarządzanie
komunalne, w tym gospodarka odpadami,
inteligentne
miasta,
miasta
przyszłości.
W kontekście tych wydarzeń, przedstawiciele
Rządu Regionu ANDALUZJI przedstawili projekt
GPP4Growth, omówili dobre praktyki w zakresie
zrównoważonego zarządzania odpadami, a także
bariery i możliwości związane z włączeniem
kryteriów
środowiskowych
do
zamówień
publicznych.

Venelin
Dobrev
(SZREDA,
Bułgaria)
uczestniczył
w
dniu
demonstracyjnym
projektów w zielonym i zrównoważonym
sektorze, który został zorganizowany przez
Cleantech Bułgaria.
Podczas jednodniowego spotkania, które odbyło
się w Sofia Tech Park w dniu 6 grudnia 2018 r.,
Venelin Dobrev przedstawił prezentację na temat
"GPP w UE - szanse rynkowe na zielone
i zrównoważone rozwiązania". Venelin podkreślił,
że w wielu przypadkach nabywcy publiczni muszą
brać pod uwagę kryteria ekologiczne przy
udzielaniu zamówień publicznych, ponieważ nie
ma znaczącego zainteresowania ze strony
przedsiębiorstw. Co więcej, mali nabywcy
publiczni, tacy jak małe gminy, mają wolę
wdrażania bardziej zrównoważonych rozwiązań,
ale brakuje im siły nabywczej, aby wpłynąć na
rynek.
Zdjęcia:
1: Partners z ANDALUZJI podczas seminariów COAMBA
2: Venelin Dobrev (SZREDA, Bułgaria)

Cyrkularne zamówienia publiczne w ICT
Na pierwszym spotkaniu z Interesariuszmi projektu
GPP4Growth w Antwerpii, które miało miejsce
w dniu 4 lutego br., omawiano ekologiczne
zamówienia publiczne w dziedzinie ICT. Prowincja
Antwerpia współpracuje z organizacją sieciową
BBL, której celem jest zwiększenie i udostępnienie
wiedzy
na
temat
cyrkularnych
zamówień
publicznych w tej dziedzinie. W spotkaniu wzięli
udział zarówno przedstawiciele sektora publicznego
- urzędnicy ds. zrównoważonego rozwoju, jak
i pracownicy prywatnych przedsiębiorstw sektora
ICT.

Noty informacyjne ze spotkań
z Interesatriuszami projektu
W ramach projektu GPP4Growth, każdy
z partnerów organizuje jedno spotkanie
z kluczowymi Interesariuszami w swoim
regionie w ciągu każdego semestru. Aby
ułatwić
rozpowszechnianie
wyników
takich spotkań, DCCAE przygotowało
notę informacyjną dotyczącą dwóch
pierwszych takich spotkań. Dokument ten
zawiera dodatkowe informacje na temat
metodologii, którą partnerzy projektu będą
stosować w celu udokumentowania
sugestii i opinii zgłaszanych przez
Interesariuszy, tak aby mogły one
przyczynić się do rozwoju polityki w całym
obszarze partnerstwa GPP4Growth.

Nadchodzące
wydarzenia


Kolejne warsztaty i wizyta studyjna
planowane są w Antwerpii w dniach 2728 marca 2018 roku.

Prowincja Antwerpia będzie gospodarzem 2dniowego spotkania mającego na celu
podzielenie
się
wdrożonymi
działaniami
w zakresie GPP. W spotkaniu wezmą udział
wszyscy partnerzy, którzy następnie zorganizują
spotkania informacyjne w celu przekazania
wiedzy i zdobytych doświadczeń w swoich
regionach.


Badanie dotyczące metod obliczania
kosztów cyklu życia (LCC) dla GPP

W następnym semestrze Uniwersytet w Patras
opracuje innowacyjną metodologię i cyfrowe
narzędzia dotyczące obliczania LCC, mające na
celu wsparcie regionów w identyfikacji i analizie
bezpośrednich i pośrednich kosztów niektórych
produktów związanych z kluczowymi sektorami
będącymi
przedmiotem
zainteresowania
partnerów projektu.



Międzyregionalne warsztaty na temat
monitorowania
zielonych
zamówień
publicznych na Łotwie, w czerwcu
2019 r.

Region
Zemgale
opracuje
dokument
przygotowujący, w celu ułatwienia organizacji
i tematów warsztatów na temat stosowania
klauzul umownych wspierających monitoring
udzielonych
ekologicznych
zamówień
publicznych,
kar
za
nieprzestrzeganie
przepisów, premii za dobre wyniki, jasnego
wskazania odpowiedzialności za raportowanie,
itp.

Chcesz dowiedzieć się
więcej o projekcie
GPP4Growth?
www.interregeurope.eu/gpp4growth

Partnerstwo
Uniwersytet w Patras (GR)
Region Lombardia (IT)

Województwo Łódzkie (PL)
Prowincja Antwerpia (BE)
Ministerstwo Środowiska
i Planowania Przestrzennego,
Regionu Andaluzja (ES)
Region Zemgale (LV)
Agencja Rozwoju
Regionalnego w Starej
Zagorze (BG)
Departament Komunikacji,
Działań na Rzecz Klimatu
i Środowiska (IE)
Fundacja Rozwoju
Regionalnego na Malcie (MT)

Znajdziesz nas na:
Facebook

Twitter

LinkedIn

Osoba do kontaktu:
Liesbeth Taverniers
liesbeth.taverniers@provincieantwerpen.be

