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PROJEKTU GPP4GROWTH!
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 rezultatów
GPP4Growth i nadchodzących działań.
Poprzez naszą stronę internetową projektu GPP4Growth oraz niniejszy
Newsletter, który jest publikowany co sześć miesięcy, informujemy
Państwa o naszych postępach i kluczowych wynikach.

Zespół projektu GPP4Growth

W tym numerze:



Międzyregionalne warsztaty w Starej Zagorze



Spotkania z Interesariuszami i dzień informacyjny w Lombardii



Potrzeby w zakresie GPP w regionach partnerskich projektu



Ekologiczne zakupy



Kluczowe czynniki wpływające na udział przedsiębiorstw w GPP



Kolejne działania



Nadchodząca wizyta studyjna w Irlandii
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Międzyregionalne warsztaty na temat
oznakowania ekologicznego w zakresie GPP
Agencja Rozwoju Regionalnego Starej Zagory (SZREDA) w Bułgarii zorganizowała i poprowadziła w dniach 16-17
maja dwudniowe warsztaty, z udziałem wszystkich partnerów projektu GPP4Growth oraz niektórych członków ich
Grup Interesariuszy Regionalnych. Warsztaty koncentrowały się na tym, jak wykorzystywać ekoetykiety w celu
stosowania kryteriów środowiskowych oraz weryfikacji zgodności ze specyfikacjami technicznymi w zamówieniach
publicznych, nie zakłócając konkurencji na rynku ani nie powodując niedogodności dla potencjalnych oferentów.
Podczas warsztatów, uczestnicy omawiali oznakowania ekologiczne, stosowanie ekoetykiet w celu promowania
stosowania ekologicznych i zrównoważonych kryteriów w zamówieniach publicznych, czynniki wpływające na to,
że przedsiębiorstwa w kluczowych sektorach GPP4Growth chętniej uczestniczą w ekologicznych przetargach
i zamówieniach, oraz określili środki służące poprawie istniejących strategii wdrażania i rozwoju GPP w celu
promowania efektywnego gospodarowania zasobami i odpadami.
SZREDA opracowała sprawozdanie podsumowujące główne wnioski, a partnerzy
informacyjne w celu rozpowszechnienia zdobytych doświadczeń w swoich organizacjach.

organizują

spotkania

Spotkania z Interesariuszami #3
W ciągu ostatnich kilku miesięcy wszyscy partnerzy zorganizowali
udane spotkania z Interesariuszami w swoich regionach, biorąc pod
uwagę ogólne wytyczne Ministerstwa Środowiska i Planowania
Przestrzennego Rządu Andaluzji.
Ta trzecia seria spotkań zainteresowanych stron miała na celu
podniesienie świadomości Interesariuszy i pogłębienie ich wiedzy na
temat stosowania oznakowań ekologicznych w GPP. Dodatkowo,
podczas warsztatów przedstawiono uczestnikom ogólne postępy
w realizacji projektu oraz wyniki działań w ramach projektu (np.
zbadanie barier we wdrażaniu GPP).
Interesariusze, mający wpływ na kwestie polityczne w regionach
partnerskich projektu GPP4GPP, w tym przedstawiciele administracji
publicznej i specjaliści ds. zamówień publicznych, jak również
przedstawiciele przemysłu i środowiska akademickiego, wnieśli swój
wkład w proponowane środki w zakresie dalszego rozwoju zielonych
zamówień publicznych. Zostali oni poinformowani o ważnej roli, jaką
mają do odegrania w dwóch fazach projektu, oraz wyrazili swoje
zainteresowanie i chęć dalszego uczestnictwa w projekcie.

Dzień Informacyjny: GPP w Lombardii

W dniu 27 czerwca 2018 r. w regionie Lombardia (Włochy) zorganizowano Dzieo Zielonych Zamówieo Publicznych w ramach projektu
GPP4Growth. Wydarzenie to odbyło się w siedzibie władz regionu. W porannych i popołudniowych sesjach wzięło udział sto osób z sektora
publicznego i prywatnego.
Spotkanie rozpoczęło się wystąpieniem Raffaele Cattaneo, radnego ds. środowiska i klimatu regionu Lombardia. Podkreślił on znaczenie tego
typu inicjatyw, ale także znaczenie przyjęcia konkretnych środków, zgodnie z kodeksem zamówieo publicznych i jego minimalnymi kryteriami
środowiskowymi.
Po południu odbył się okrągły stół. Przedstawiciele sektora publicznego i prywatnego omówili najlepsze praktyki i wytyczne dotyczące
stosowania ekologicznych zamówieo publicznych. Dyskusja zwróciła uwagę na praktyki w zakresie zielonych zamówieo publicznych
z europejskiego, krajowego i lokalnego kontekstu, podkreślając negatywne konsekwencje, które wynikają z pominięcia kryteriów
środowiskowych w realizowanych zamówieniach publicznych.

Potrzeby w zakresie GPP i kluczowe czynniki udziału
przedsiębiorstw w ekologicznych przetargach
Partnerzy projektu GPP4Growth zbadali bariery i możliwości oraz korzyści związane z przyjęciem i skuteczną
realizacją GPP w swoich regionach, jak również z barierami i czynnikami wpływającymi na decyzje przedsiębiorstw
dotyczące udziału w przetargach uwzględniających kryteria środowiskowe. Celem tych badań jest zapewnienie
decydentom politycznym i Interesariuszom narzędzi umożliwiających zrozumienie przeszkód, które uniemożliwiają
zarówno władzom publicznym jak i przedsiębiorstwom realizację ekologicznych zamówień i przetargów. Ponadto,
badania te mają na celu poprawę zarządzania instrumentami polityki i ich wdrażania poprzez podkreślenie korzyści
gospodarczych wynikających z wdrożenia ekologicznych zamówień publicznych w zarządzaniu zamówieniami
publicznymi. Wskazano na następujące najważniejsze wnioski:
 Administracje publiczne i przedsiębiorstwa mają podobne wizje dotyczące możliwości i korzyści związanych z GPP,
które mogą być kluczowym czynnikiem w rozwoju rynku gospodarki ekologicznej. Większość uczestniczących
organów publicznych przynajmniej raz zastosowała pewnego rodzaju środowiskowe kryteria udzielania zamówień
w procesach udzielania zamówień i nadal będzie to czynić w ramach wysiłków na rzecz promowania ochrony
środowiska i zrównoważonego rozwoju.
 Instytucje publiczne i przedsiębiorstwa podają różne przeszkody i bariery we wdrażaniu ekologicznych zamówień
publicznych w związku z ich rolą gospodarczą, społeczną i środowiskową w społeczeństwie. W szczególności
badane przedsiębiorstwa doświadczają pewnych ograniczeń w zakresie angażowania się w zielone przetargi,
takich jak brak doświadczenia technicznego w zakresie zielonych przetargów, nisko wykwalifikowany personel oraz
ograniczona świadomość ekologiczna są wymieniane jako najistotniejsze wewnętrzne bariery dla zaangażowania
GPP. Wyniki badań pokazują jednak, że organy publiczne mają duże możliwości napędzania rynku poprzez swój
popyt i stabilizowania kosztów, gdy stosują GPP w szerokim zakresie.
 Kluczowe czynniki sprzyjające przyjęciu ekologicznych praktyk i zwiększonemu zaangażowaniu przedsiębiorstw w
GPP to: dostęp do informacji związanych z możliwościami udzielania zamówień, przejrzystość na wszystkich
etapach procesu przetargowego, dobre warunki regulacyjne oraz wsparcie polityczne. Były to najbardziej wyraziste
czynniki związane z chęcią/zdolnością przedsiębiorstw do udziału w przetargach ekologicznych. Wyniki tych badań
pomogą partnerom w realizacji ich działań na rzecz celów projektu GPP4Growth, a tym samym wzmocnią rolę
GPP w ich regionalnych programach i strategiach.

Wykorzystywanie możliwości ekologicznych zakupów
Bernie Kiely (DCCAE) udzieliłą wywiadu dla “EU GPP News Alert”, nt rozwoju curkularnych zamówień publicznych
w Irlandii.
Jak realizowane są cyrkularne zamówienia w Irlandii?
W Irlandii ok. 12.5% wydatków ponoszonych przez Rząd (9 mln EUR) na towary i usługi pochodzące z krajowego
rynku. Jesteśmy przekonani, że ponoszenie tych wydatków w duchu GPP przyczyni się do wsparcia rozwoju polityki
środowiskowej. Zamówieniami publicznymi zajmuje się Department Wydatków Publicznych i Reform. Oczywiście,
Departament Komunikacji Działań Na Rzecz Środowiska I Klimatu jest żywo zainteresowany zapewnieniem wdrażania i
rozwoju procedur związanych z zielonymi zamówieniami publicznymi w polityce i działaniach wszystkich instytucji
publicznych.
Pełny tekst wywiadu: here.
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