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Wiadomości projektowe
GPP4Growth to projekt realizowany
w ramach
Programu
INTERREG
EUROPA,
którego
celem
jest
stymulowanie
ekoinnowacji
oraz
efektywnego gospodarowania zasobami,
poprzez stosowanie zielonych zamówień
publicznych
(ang.
Green
Public
Procurement - GPP).
31 grudnia 2019 r. zakończył się szósty
semestr oraz pierwszy – operacyjny etap
realizacji projektu.
Poniżej znajdują się szczegółowe
informacje
na
temat
działań
zrealizowanych w tym okresie, oraz
zapowiedzi nadchodzących wydarzeń.
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Zielone zamówienia publiczne w Irlandii
W październiku 2019 r. wspólnymi siłami Ministerstwa
Finansów, Wydatków Publicznych i Reform oraz Ministerstwa
Komunikacji, Działań Na Rzecz Klimatu i Środowiska wydano
okólnik

nr

20/2019

pn.

„Promowanie

stosowania

środowiskowych i społecznych aspektów w zamówieniach
publicznych”. W dokumencie tym wskazano stanowisko rządu,
którego priorytetem jest zwiększenie stosowania zielonych

Abby Semple

i społecznych zamówień publicznych w Irlandii. Poszczególne

Departamenty

i

instytucje

publiczne

w kraju

zostały

poproszone o każdorazowe rozważenie włączenia proekologicznych

zapisów

i

kryteriów

do

prowadzonych

zamówień publicznych.

Mervyn Jones

Publikacja ww. okólnika to jeden z elementów Regionalnego
Planu

Działania,

przygotowanego

przez

Departament

Joan Prummel

Komunikacji, Działań Na Rzecz Klimatu i Środowiska Rządu
Republiki Irlandii w ramach projektu GPP4Growth.

Gijs Termeer

Regionalny Plan Działań GPP4Growth Departament Komunikacji, Działań Na Rzecz Klimatu
i Środowiska, Irlandia

Pierwszy projekt irlandzkiego Regionalnego Planu Działań w zakresie GPP koncentruje się na 3
głównych działaniach:
1.
Opracowanie krajowych rekomendacji w celu zwiększenia
stosowania zielonych zamówień publicznych;
2.
Opracowanie
Krajowego
Pilotażowego
Programu
Szkoleń;
3.
Aktualizacja krajowych wytycznych dotyczących zielonych
zamówień publicznych.
Wraz z wdrożeniem i monitorowaniem poszczególnych działań,
każde z nich będzie szczegółowo analizowane pod względem
skuteczności oraz poniesionych kosztów.
Ponadto, zwrócono się z prośbą o opinię oraz konsultacje ww.
planu do interesariuszy regionalnych.
Ostateczna wersja Regionalnego Planu Działań zostanie przedstawiona na początku 2020 r.
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VII konferencja: „Zrównoważony rozwój i gospodarka cyrkularna"
w Patras, Grecja
W dniu 20 września 2019 r. Uniwersytet w Patras zorganizował siódmą konferencję zatytułowaną
„Zrównoważony rozwój i gospodarka cyrkularna”. Uniwersytet był reprezentowany przez profesora Christosa
J. Bourasa. Podczas konferencji poruszono kwestie, takie jak:


Znaczenie realizacji celów ONZ dla zrównoważonego
rozwoju

na

szczeblu

krajowym,

europejskim

i światowym;


Znaczenie innowacji jako środka dla sprostania
wyzwaniom związanym ze zmianami klimatu;



Osiągnięcie

niezbędnej

synergii

na

poziomie

regionalnym i krajowym w celu promowania przejścia
do zrównoważonej gospodarki;
 Wzmocnienie zarządzania regionalnego przez władze
publiczne w celu promowania kompleksowego planu
działania, który będzie miał bezpośredni, pozytywny
wpływ na codzienne życie i dobrobyt obywateli.

Wzór zamówienia na sprzęt IT – Prowincja Antwerpia
Sprzęt informatyczny (IT) stanowi grupę zakupową, która ma duży wpływ na
środowisko

pod kątem

rozwijania

zasobo-oszczędnej i cyrkularnej

gospodarki. Rola władz publicznych w tym kontekście jest niezaprzeczalna –
dzięki odpowiednio prowadzonej polityce zakupowej, mogą one stymulować
popyt i podaż na bardziej przyjazne dla środowiska produkty i usługi. Dzięki
stosowaniu zielonych zamówień publicznych w zakresie zakupu sprzętu IT,
oferenci, aby zachować swą konkurencyjność, muszą dostosować swoją
ofertę do nowych, pro-ekologicznych wymagań. Prowincja Antwerpii w ramach projektu CircuIT, opracowała
wzorcowy dokument przetargowy na zakup sprzętu IT, w celu przekazania samorządom lokalnym
konkretnego rozwiązania w tym zakresie. Przygotowany dokument zawiera zbiór praktycznych zapisów
i wskazówek dotyczących sporządzenia przetargu w duchu zielonych zamówień publicznych na sprzęt
informatyczny. Dla każdej części przetargu (opis przedmiotu zamówienia, kryteria wyboru Wykonawcy,
sposób obliczenia ceny) zaproponowano zapisy, które mogą być powielone przez podmiot Zamawiający
dosłownie lub z niewielkimi zmianami. Wraz z każdym zapisem podane są wskazówki dotyczące sposobu
weryfikacji poszczególnych kryteriów. Celem projektu CircuIT było podniesienie świadomości na temat
wpływu sprzętu informatycznego na środowisko naturalne i jednocześnie wsparcie zamówień publicznych
w procesie tworzenia przetargów związanych ze sprzętem informatycznym (więcej informacji można znaleźć na
stronie:

https://www.gemeentevoordetoekomst.be/artikel/clausules-standaardbestek-voor-de-circulaire-aankoop-van-

ict-apparatuur).
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Wywiad z Bernie Kiely i Irene Cadogan: Gospodarka
cyrkularna i zielone zamówienia publiczne w Irlandii
(https://www.bitc.ie/)
W dniu 26 września 2019 r. Bernie Kiely, asystent dyrektora
w Departamencie

Komunikacji,

Działań

na

Rzecz

Klimatu

i Środowiska (DCCAE) oraz dr Irene Cadogan, dyrektor wykonawczy
Wydziału Polityki Odpadów i Efektywnego Wykorzystania Zasobów
w DCCAE, udzieliły wywiadu dla Business in the Community Blog,
dotyczącego

gospodarki

cyrkularnej

i

zielonych

zamówień

publicznych – zagadnień związanych z projektem GPP4Growth. Pełną treść wywiadu można odnaleźć pod
adresem:

https://www.bitc.ie/newsroom/news/circular-economy-developments-from-the-irish-government/.

Dzień informacyjny GPP4Growth w Irlandii
Departament Komunikacji, Działań Na Rzecz Klimatu i Środowiska (DCCAE) zorganizował w dniu
26 września 2019 r.

w Dublinie dzień informacyjny GPP4Growth pn. „Wdrażanie zielonych

zamówień publicznych na rzecz klimatu”. Głównym celem spotkania było przedstawienie możliwości
zastosowania GPP w praktyce. Prezentacje prelegentów przedstawiały narzędzia pomocne przy
wdrażaniu

zielonych

zamówień

publicznych.
przeprowadzono

Ponadto,
również

sesję

konsultacji indywidualnych zamówień
pod

kątem

możliwości

ich

„uzielenienia”. Spotkanie rozpoczęło
się

od

prezentacji

dotyczących

projektu GPP4Growth oraz wystąpień
4 zaproszonych prelegentów: Abby
Semple,

Joan

Prummel,

Mervyn

Jones i Gijs Termeer. Prezentacje
Joana Prummela i Mervyna Jonesa
dotyczyły zielonych zamówieniach

Dzień informacyjny w Dublinie, Irlandia

publicznych w gospodarce cyrkularnej, podczas gdy Abby Semple skupiła się na przedstawieniu
poszczególnych narzędzi do wdrożenia GPP, a Gijs Termeer na zagadnieniu związanym
z podnoszeniem świadomości przedsiębiorców dotyczącej emisji CO 2 w procesach produkcji.
Wrażenia dotyczące dnia informacyjnego były w zdecydowanej większości bardzo pozytywne.
Spośród wielu opinii uczestników można było zauważyć, jak ważne jest popularyzowanie zielonych
zamówień publicznych i zwiększanie świadomości środowiskowej wśród zamawiających.
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VI Spotkanie Grupy Podmiotów Regionalnych GPP4Growth
Województwo Łódzkie, Polska
VI Regionalne spotkanie z interesariuszami projektu GPP4Growth w Województwie Łódzkim
zostało zorganizowane w ramach spotkania pn. „Inicjatywy cyrkularne na rzecz zrównoważonego
rozwoju regionalnego Województwa Łódzkiego”, które miało miejsce w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Łódzkiego w dniu 14 listopada 2019 r. W spotkaniu tym uczestniczyli
przedstawiciele sektora publicznego, prywatnego, akademickiego i organizacji pozarządowych.

Ww. spotkanie stanowiło doskonałą okazję do omówienia
działań związanych z pro-ekologicznym rozwojem regionu
European Commission published the
w ramach projektów GPP4Growth i LCA4Regions
second Environment Implementation
(Program INTERREG EUROPE) oraz projektu ŁÓDZKIE
Review
GREEN HUB (Regionalny Program Operacyjny
dla (EIR)
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020).
Działania podejmowane w ramach projektu LCA4Regions
zmierzają do upowszechnienia stosowania elementów
analizy porównawczej kosztu życia produktu. Projekt
ŁÓDZKIE GREEN HUB ma na celu umożliwienie
przedsiębiorstwom z województwa łódzkiego stworzenia
oferty konkurencyjnych produktów ekologicznych, co
przyczyni się do budowania ekologicznego potencjału
dostawców w zamówieniach publicznych.
Wszystkie wymienione projekty uzupełniają się w zakresie
stworzenia jak najbardziej dogodnych uwarunkować do
tworzenia zielonego wzrostu w Województwie Łódzkim!
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VI spotkanie interesariuszy regionalnych – Uniwersytet w Patras, Grecja
W dniu 20 września 2019 r. Uniwersytet w Patras (Grecja) zorganizował szóste spotkanie grupy
interesariuszy regionalnych projektu GPP4Growth. Spotkanie rozpoczęło się od przemówienia
powitalnego p. Christosa J. Bourasa, profesora w Katedrze Informatyki i Inżynierii Komputerowej
oraz koordynatora naukowego UPAT dla projektu GPP4Growth, który zaprezentował
dotychczasowe działania zrealizowane w ramach ww. projektu. Następnie, dr Thomas
Stavropoulos, radca specjalizujący się w prawie publicznym, pracownik Uniwersytetu Ateńskiego
i Uniwersytetu Harvard, wyjaśnił szczegółowo ostatnie zmiany w prawie zamówień publicznych
w wyniku uchwalonej w Grecji nowej ustawy w tym zakresie (N. 4412/2016). Następnie, p. Maria
Diamantopoulou, szefowa Departamentu Kontroli Finansowej i Fiskalnej Regionu Zachodniej
Grecji, wygłosiła przemówienie dotyczące GPP, koncentrując się na głównych inicjatywach
w regionie, które mają na celu oszczędność energii i ochronę środowiska. Odbyła się również
otwarta dyskusja, koordynowana przez profesora Christosa J. Bourasa. Ostatni głos zabrał
p. Vasileios Kokkinos, członek zespołu projektowego GPP4Growth. Głównym tematem jego
wystąpienia było przedstawienie projektu Regionalnego Planu Działań opracowanego w ramach
projektu przez Uniwersytet w Patras.

VI spotkanie interesariuszy
regionalnych GP4Growth –
Wexford, Irlandia
6 listopada 2019 r. w siedzibie
Departamentu Komunikacji, Działań na
Rzecz Klimatu i Środowiska odbyło się
szóste
spotkanie
interesariuszy
regionalnych w Irlandii. Spotkanie obyło się
z udziałem
przedstawicieli
trzech
kluczowych
interesariuszy
zaangażowanych
we
wdrażanie
Regionalnego Planu Działania. Dyskusja
skupiła się na wdrażaniu ww. Planu
Działań w trakcie drugiego etapu projektu.
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Międzyregionalna konferencja: Zielone zamówienia publiczne
(Sliema (Malta),10.12.2019 r.)
W konferencji wzięło udział ponad 100 przedstawicieli instytucji partnerskich projektu: Uniwersytetu
w Patras (Grecja), Regionu Lombardia (Włochy), Prowincji Antwerpia (Belgia), Ministerstwa
Środowiska i Planowania Przestrzennego Regionalnego Rządu Andaluzji (Hiszpania), Regionu Zemgale
(Łotwa), Agencji Rozwoju Regionalnego regionu Stara Zagora (Bułgaria), Departamentu Komunikacji,
Działań na Rzecz Klimatu i Środowiska (Irlandia), Fundacji Dialogu i Rozwoju Regionalnego (Malta) oraz
Województwa Łódzkiego wraz z zaproszonymi Interesariuszami Regionalnymi.

Uczestnicy konferencji mieli możliwość zapoznania się z systemem udzielania zamówień publicznych na Malcie,
chrakteryzującym się silną centralizacją, co jest związane z uwarunkowaniami geograficzno-społecznymi tego kraju.
Temat ten został zaprezentowany przez przedstawiciela Ministerstwa Środowiska, Zrównoważonego Rozwoju
i Zmian Klimatycznych. Zielone zamówienia publiczne wdrażane są na Malcie w ramach „Krajowego Planu Działania
2019-2025” („National Action Plan 2019-2025”), określającego strategiczne ramy działania oraz regulującego
szczegółowo sposób postępowania w ramach procedowanych zamówień.
Niektóre z dostępnych w ramach systemu wdrażania GPP narzędzi, to np. tzw. Helpdesk – punkt informacyjny
w obszarze możliwości stosowania zielonych zamówień publicznych oraz tzw. GPP-Officer, - pracownik w ww.
Ministerstwie, którego obowiązkiem jest sprawdzanie i zatwierdzanie zamówień pod kątem właściwego
stosowania zielonych klauzul, przed rozpoczęciem ich procedowania.
Wiele przydatnych informacji w tym zakresie, jak również można znaleźć na stronie: www.gpp.gov.mt.
Dyskusja podczas konferencji toczyła się w ramach 4 paneli dyskusyjnych:
1.
2.
3.
4.

Dobre praktyki w zielonych zamówieniach publicznych;
Przeszkody i możliwości dla biznesu w zielonych zamówieniach publicznych;
LCC w zielonych zamówieniach publicznych;
Rynek produktów ekologicznych.

Uczestnicy podzielili się swoimi opiniami i spostrzeżeniami, oraz pomysłami, jak jeszcze bardziej można zwiększać
udział zielonych zamówień publicznych w rynku.
Partnerzy projektu GPP4Growth przedstawili również projekty swoich Regionalnych Planów Działań, w ramach
których zielone zamówienia publiczne będą wdrażane w poszczególnych regionach. Zaplanowane działania dotyczą
m.in. lobbowania w zakresie lepszego ustawodawstwa (Łotwa), organizacji spotkań informacyjnych oraz
przeprowadzenia szkoleń i warsztatów, zarówno dla przedstawicieli administracji, jak i biznesu (Polska, Hiszpania,
Irlandia), czy wdrożenia platformy internetowej, promującej zagadnienie zrównoważonych zamówień publicznych
(Bułgaria).
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Partnerzy
Uniwersytet Patras (GR)

Region Lombardia (IT)

Województwo Łódzkie (PL)

Prowincja Antwerpia (BE)

Ministerstwo Środowiska
i Gospodarki Przestrzennej,
Regionalny Rząd Andaluzji (ES)

Region Planowania Zemgale (LV)

Agencja Rozwoju Regionalnego
Stara Zagora (BG)
Departament Komunikacji,
Działania na rzecz Klimatu
i Środowiska (IE)
Maltańska Fundacja Rozwoju
Regionalnego i Dialogu (MT)

Chcesz wiedzieć więcej na temat
GPP4Growth?
Subskrybuj nasz biuletyn za pośrednictwem
strony internetowej:
www.interregeurope.eu/gpp4growth
W celu uzyskania dodatkowych informacji lub aktualizacji biuletynu prosimy o kontakt:
Liesbeth Taverniers: liesbeth.taverniers@provincieantwerpen.be

Find us on
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