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PROJEKT W PIGUŁCE 

Projekt GPP4Growth zrzesza 9 partnerów 

z 9 krajów, w celu wymiany doświadczeń oraz 

podniesienia kompetencji w zakresie wdrażania 

polityki opartej na efektywnym gospodarowaniu 

zasobami, promującej eko-innowacje i zielony 

wzrost poprzez stosowanie zielonych zamówień 

publicznych. 7. Partnerów kontynuuje współpracę. 

 

WWW.INTERREGEUROPE.EU/GPP4GROWTH  

Szanowni Czytelnicy, 

Witamy w drugim i ostatnim wydaniu Newsletter’a projektu GPP4Growth w ramach 

5-tego dodatkowego konkursu na dofinansowanie dodatkowych działań! 

GPP4Growth to europejski projekt współfinansowany z programu INTERREG Europa, 

którego celem jest stworzenie władzom publicznym możliwości stymulowania           

eko-innowacji, efektywnego gospodarowania zasobami i ekologicznego wzrostu 

poprzez stosowanie tzw. zielonych zamówień publicznych (ang. Green Public 

Procurement - GPP). 

W ramach 5-tego dodatkowego konkursu na dofinansowanie dodatkowych działań 

projektu GPP4Growth Partnerom udało się określić wpływ COVID-19 na wdrażanie 

GPP, dostarczyć przykłady udanych praktyk oraz zidentyfikować obiecujące 

rozwiązania na rzecz odbudowy i wzmacniania wytrzymałości terytorialnej.  

Na kolejnych stronach umieszczony został ogólny kontekst i cele dodatkowe działań, 

jak również informacje o najnowszych osiągnięciach i wynikach projektu. 

Zespół projektu GPP4Growth 

 

https://www.interregeurope.eu/gpp4growth/


  
  

 

 

 

Projekt pn. „Zielone zamówienia publiczne na rzecz zasobooszczędnego 

rozwoju regionalnego” - GPP4Growth, ma na celu poprawę polityki 

w zakresie efektywnego gospodarowania zasobami oraz wspieranie 

administracji publicznej i przedsiębiorstw w przyjmowaniu podejścia 

opartego na kosztach cyklu życia i poprawie ogólnego zarządzania 

zasobami i odpadami, poprzez wykorzystanie zielonych zamówień 

publicznych   (ang. Green Public Procurement – GPP).

 

 

 

Wybuch pandemii COVID-19 przyczynił się do zmniejszenia zakresu 

stosowania "zielonych" zasad dotyczących zamówień publicznych na 

rzecz zaspokojenia aktualnych, pilnych potrzeb społeczno-

gospodarczych. Zagrożenia zdrowotne i zamknięcie granic 

wygenerowały potrzebę zamawiania towarów i usług w sposób, który 

często nie spełniał kryteriów GPP. Nieuregulowane i szybkie procesy 

zamawiania produktów, takich jak np. jednorazowe artykuły z plastiku, 

które wiążą się z kosztami ekologicznymi, ujawniły brak gotowości do 

utrzymania warunków zrównoważonego rozwoju w sytuacjach 

kryzysowych w UE, dlatego Partnerzy projektu GPP4Growth pracują 

wspólnie nad poprawą planowania i wdrażania polityki w zakresie 

rozwoju zielonych zamówień publicznych na rzecz odbudowy 

i wzmacniania wytrzymałości terytorialnej. 

INFORMACJE KONTAKTOWE 

Partner prowadzący: Uniwersytet w Patras (GR) 

Osoba do kontaktu: Christos Bouras 

Telefon:  +30 2610960375 

Email: bouras@cti.gr  

Strona internetowa:  http://www.upatras.gr/en  

PARTNERSTWO 

 

Uniwersytet w Patras (GR) 

 Region Lombardia (IT) 

 
Województwo Łódzkie (PL) 

 Prowincja Antwerpia (BE) 

 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Starej Zagorze (BG) 

 
Department Komunikacji, Działań Na Rzecz Klimatu i Środowiska (IE) 

 Fundacja Rozwoju i Dialogu Regionalnego (MT) 

GPP4Growth w ramach 
5. naboru wniosków 
o dofinansowanie 

Projekt GPP4Growth 

mailto:bouras@cti.gr
http://www.upatras.gr/en


 3 
 

 

  
 

 

 

Partnerzy analizują wpływ COVID-19 na wdrażanie GPP, przedstawiają 

przykłady udanych praktyk oraz identyfikują obiecujące ścieżki 

odbudowy zielonej gospodarki. Z powodzeniem przeprowadzone 

zostały 3 międzyregionalne warsztaty dotyczące budowania potencjału 

w obszarze: 

a) wdrażania synergii z instrumentami finansowymi UE na rzecz 

szybkiej odbudowy gospodarki; 

b) możliwości zwiększenia stosowania zielonych zamówień 

publicznych na środki ochrony indywidualnej i sprzęt medyczny; 

c) oceny skuteczności realizowanej podczas pandemii COVID-19 

i później polityki zakupowej w celu dostosowania procesów 

zamówień „kryzysowych” do Europejskiego Zielonego Ładu. 

Ponadto każdy z Partnerów zorganizował spotkanie regionalne 

(1 na semestr) w celu upowszechnienia wyników projektu, jak również 

pozyskania informacji zwrotnych oraz inspiracji w zakresie możliwych do 

podjęcia tematycznie powiązanych działań. Głównymi produktami 

projektu są: 

a) wspólne sprawozdanie na temat uwarunkowań związanych 

z prawem zamówień publicznych w czasie pandemii COVID-19 

w poszczególnych regionach partnerskich; 

b) 3 warsztaty międzyregionalne i 3 dokumenty zawierające 

informacje o 21 dobrych praktykach Partnerów; 

c) 14 spotkań regionalnych; 

d) 2 kampanie informacyjne i 7 “Dni informacyjnych” (1 na Partnera) 

w zakresie realizacji projektu dla potencjalnych Beneficjentów 

konkursów.

Drugie spotkanie w ramach projektu  

Drugie spotkanie w ramach 5. naboru wniosków o dofinansowanie 

projektu GPP4Growth zostało zorganizowane i poprowadzone w formie 

online 7 czerwca 2022 r. przez Uniwersytet w Patras (UPAT). Wzięli 

w nim udział wszyscy Partnerzy projektu, w sumie 9 osób.  

Spotkanie zostało zorganizowane w formie dwóch sesji, podczas 

których uczestnicy wygłosili prezentacje dotyczące dotychczasowych 

osiągnięć oraz przewidywanych działań w ramach projektu 

GPP4Growth, zgodnych z wnioskiem o dofinansowaniem. 

Podczas pierwszej sesji dotyczącej rezultatów projektu, SZREDA 

przedstawiła analizę uwarunkowań związanych z prawem zamówień 

publicznych w czasie pandemii COVID-19 (Działanie A1), a UPAT 

podsumował warsztaty dotyczące działań synergicznych 

z wykorzystaniem instrumentów finansowych UE (online) (A2), 

spotkania interesariuszy i sprawozdania z ich organizacji (A3.1) i akcję 

skutecznego rozpowszechniania osiągnięć projektu (newsletter nr. 1) 

(B1.1). 

 

                                                                                                                                                        

 

 

W ramach drugiej sesji, która dotyczyła planowanych działań, UPAT 

zaprezentował plan realizacji kolejnych spotkań interesariuszy 

regionalnych (A3.2), a  MRDDF szczegóły realizacji (datę i agendę) 

warsztatów benchmarkingowych z zakresu GPP (online) (A4). Region 

Lombardia przekazał informację na temat  warsztatów dotyczących GPP 

na rzecz przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii COVID-19 

i sytuacji kryzysowych (A4), które ma zorganizować. Wydarzenie 

zakończyło się prezentacją UPAT o działaniach służących 

upowszechnieniu rezultatów projektu (B1.2) - newsletterze i „dniach 

informacyjnych”, oraz dalszym planie pracy i raporcie końcowym 

projektu. 

 

Zrealizowane działania projektowe 
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Działanie A3.2: Spotkania interesariuszy regionalnych   

Partnerzy projektu GPP4Growth zorganizowali regionalne spotkania interesariuszy, dotyczące 

poprawy planowania i wdrażania polityk w zakresie rozwoju zielonych zamówień publicznych na 

rzecz odbudowy i wzmacniania wytrzymałości terytorialnej poprzez odpowiednie instrumenty 

polityki regionalnej (A4 & A5).  

Działanie A4: Analiza uwarunkowań związanych z prawem zamówień publicznych w czasie 

pandemii COVID-19 
Działanie to obejmowało warsztaty benchmarkingowe z zakresu GPP 

zorganizowane przez MRDDF 27 czerwca 2022 r. w formie online. W następstwie 

poprzednich działań A1 i A3, każdy partner zidentyfikował i zaproponował nowe 

wskaźniki GPP, które wspólnie przetestowano, dzięki interaktywnej analizie 

porównawczej, co umożliwiło Partnerom ustanowienie właściwych wskaźników 

GPP dla oceny instrumentów polityki i wdrażania, w odniesieniu do GPP w czasie 

sytuacji kryzysowych. Rezultatem warsztatów jest udostępniony Partnerom 

dokument, zawierający wnioski, w tym wyniki analizy porównawczej, wyciągnięte 

podczas warsztatów w odniesieniu do zidentyfikowanych wskaźników GPP, a także uwagi Partnerów dotyczące oceny całego wydarzenia. 

Działanie A5: Warsztaty dotyczące zielonych zamówień publicznych na rzecz przeciwdziałania 

negatywnym skutkom pandemii COVID-19 i sytuacji kryzysowych 

Założeniem niniejszego działania była wymiana rozwiązań dotyczących pokonywania barier w zamówieniach na środki ochrony indywidualnej i sprzęt 

medyczny pomiędzy Partnerami oraz opracowanie ram dla integracji procesów szybkiej ścieżki ich pozyskiwania w ich narzędziach polityki. Region 

Lombardia był gospodarzem międzyregionalnych warsztatów (A5), które odbyły się w dniach 7 i 8 lipca 2022 r. Pierwszego dnia po południu zaproszeni 

eksperci regionalni poruszyli kwestię zielonych zamówień, ze szczególnym uwzględnieniem awaryjnych procedur zakupu sprzętu medycznego 

niezbędnego do walki z kryzysem. Następnego dnia Partnerzy przedstawili doświadczenia własnych regionów w zakresie nabywania tych urządzeń 

dzięki GPP. 

Najważniejsze wydarzenia zorganizowane 

przez Partnerów projektu 

Uniwersytet w Patras: W piątek 15 lipca 2022 r., UPAT zorganizował 

wydarzenie, na które składały się „Dzień informacyjny” i 2. Spotkanie 

interesariuszy regionalnych. 

 

W ramach tego pierwszego, Interesariuszom przedstawione zostały 

informacje na temat osiągnięć i głównych rezultatów rozszerzenia 

projektu GPP4Growth w ramach 5. naboru wniosków o dofinansowanie. 

Głównym celem tej części było zaprezentowanie interesariuszom 

wniosków wyciągniętych podczas okresu rozszerzenia projektu oraz 

podzielenie się z nimi zidentyfikowanymi dobrymi praktykami 

dotyczącymi GPP stosowanymi podczas pandemii COVID-19. Po dniu 

informacyjnym odbyło się 2. Spotkanie grupy interesariuszy, podczas 

którego uczestnicy mieli okazję przedyskutować znaczenie zarządzania 

ryzykiem i ograniczania ryzyka po epidemii. Ponadto uczestnicy 

dyskutowali o znaczeniu wskaźników związanych z GPP 



  
  

 

 

w zamówieniach publicznych jako sposobu oceny włączenia „zielonych 

zapisów” do instrumentów polityki. 

Region Lombardia: W dniach 7-8 lipca 2022 r. w Mediolanie (Włochy) 

w Palazzo Lombardia w ramach dodatkowych działań projektu 

GPP4Growth zorganizowane zostały Warsztaty dotyczące zielonych 

zamówień publicznych na rzecz przeciwdziałania negatywnym skutkom 

pandemii COVID-19 i sytuacji kryzysowych. Poświęcone zostały 

wymianie doświadczeń operacyjnych między partnerami w odniesieniu 

do zagrożeń, trudności i możliwości, jakie daje pandemia. W owocnym 

spotkaniu uczestniczyli Minister Środowiska i Klimatu Regionu 

Lombardia - Raffaele Cattaneo, który otworzył spotkanie 

przemówieniem na temat gospodarki cyrkularnej i GPP w regionie, 

a także zewnętrzni eksperci ze świata akademickiego i sektora 

prywatnego, którzy poruszyli kwestie wdrażania GPP w kraju i regionie, 

stosowania awaryjnych zamówień publicznych podczas pandemii 

Covid-19 oraz możliwości i zagrożeń dla zrównoważonego rozwoju 

i zielonych zamówień w okresie przed i po pandemii Covid-19. 

SZREDA: Sofia Savova, przedstawicielka SZREDA, zaprezentowała 

osiągnięcia konsorcjum projektu GPP4Growth podczas Warsztatów 

współtworzenia polityk w Brukseli, które odbyły się w ramach projektu 

XPRESS H2020 pod koniec maja 2022 r. Głównym celem spotkania była 

identyfikacja barier i rozwiązań dla skutecznego stosowania zielonych 

zamówień publicznych w ramach sektora energii odnawialnej. 

Dziękujemy organizatorom z EURADA za zaproszenie.

 

 

 

- Przedłużenie okresu trwania projektu GPP4Growth w ramach 5. naboru wniosków o dofinansowanie kończy się 

31 sierpnia 2022 r. Wszystkie materiały końcowe będą dostępne na stronie internetowej oraz w mediach 

społecznościowych projektu. 

- Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej projektu GPP4Growth: 

www.interregeurope.eu/gpp4growth 

 

 

 

Zakończenie projektu 
 

https://www.dreamstime.com/young-plant-growing-step-nature-sunshine-image134891306 



  
  

 

 

CHCESZ WŁACZYĆ SIĘ W DZIAŁANIA PROJEKTU GPP4GROWTH I WIEDZIEĆ WIĘCEJ? 

Zapisz się do naszego Newsletter’a, dostępnego na stronie internetowej:  www.interregeurope.eu/gpp4growth 

 

EDYTORIAL 

Aby uzyskać dalsze informacje lub aktualizacje dotyczące Newsletter’a, 
prosimy o kontakt: 

Pan Vasileios Kokkinos |  kokkinos@cti.gr 

https://images.app.goo.gl/zn7oDD1t3Rq2dCi77 

https://www.interregeurope.eu/gpp4growth/
https://twitter.com/GPP4Growth
https://www.linkedin.com/in/gpp4growth-project-649901141
https://www.facebook.com/GPP4Growth-1623599990996800

