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Скъпи читателю,
Пред теб е първият информационен бюлетин за проекта GPP4Growth !
GPP4Growth е европейски проект финансиран по програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА,
който има за цел да предостави възможност на местните власти за прилагане на
политики за ефективност на ресурсите, които насърчават екологичните иновации и
зеления растеж чрез екологични обществени поръчки.

На следващите страници ще намерите информация, описваща цялостния
контекст и целите на проекта, както и информация за последните събития и
предстоящите такива.
Информационният бюлетин на GPP4Growth ще се публикува на всеки 6 месеца.
Чрез уеб сайта на проекта и периодичните информационни бюлетини можете да
се информирате за проекта и неговото развитие.
Екипът на проект GPP4Growth

WWW.INTERREGEUROPE.EU/GPP4GROWTH
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Резюме на проекта
GPP4Growth обединява девет партньора
от девет държави в обмяна на опит и
добри практики и подобрява капацитета
на местната власт за прилагане на
политики за ефективност на ресурсите,
които насърчават екологичните иновации
и зеления растеж чрез екологични
обществени поръчки.

Проект GPP4Growth
Проектът "Зелените обществени поръчки за
ефективно използване на ресурсите за
регионален растеж - GPP4Growth" има за цел да
подобри политиките за ефективно използване
на ресурсите и да подкрепи публичните
администрации и предприятията да приемат
подходи, свързани с разходите за целия жизнен
цикъл, и да подобрят цялостното управление
на ресурсите и отпадъците чрез използване на
зелени обществени поръчки
Проектът ще позволи на участващите публични
органи да обменят практики и опит (свързани с
ползите и методите за прилагане на зелени
обществени поръчки, използването на общи
критерии за зелени обществени поръчки за
ключови сектори и идентифициране на
възможностите за прилагане на зелени
обществени
поръчки)
и
да
пренесат
извлечените поуки в регионалните политики.
По този начин проектът отговаря на нуждите
на регионите по отношение на екологизирането
на техните обществени поръчки в светлината на
новите изисквания на ЕС за обществени
поръчки. Публичните власти в Европа
разходват 14% от БВП на ЕС за стоки, услуги и

активи изчислявана на 1,8 трилиона годишно.
Понастоящем се очаква тази покупателна
способност да насърчава екологосъобразни и
ресурсно ефективни стоки и услуги (например
енергийно ефективни доставки на електронно и
електрическо
оборудване,
устойчиви
строителни работи, превозни средства с
обществен транспорт с ниски емисии и т.н.).
GPP4Growth ще подкрепи публичните власти
да се възползват от новите възможности за
използване на покупателната си способност, за
да стимулират екологичните иновации,
ресурсната ефективност и зеления растеж, найвече чрез използване на нови критерии за
възлагане на поръчки и търгове, които обръщат

внимание към екологичните съображения.
Актуализираната рамка, която ще се появи, се
очаква да отговори на нуждите на териториите
по отношение на спазването на новата система
на ЕС за обществени поръчки.

Информация за контакт
Партньор: АРИР-Стара Загора
Лице за контакт: Венелин Добрев
Телефон: 0876 001 840
Email: office@szeda.eu
Website: szeda.eu

Цели на проекта
на развитието на нови екологични
продукти и услуги.

Проектът има за цел да:






Увеличаване
на
капацитета
на
регионалните
администрации
за
ефективно прилагане на политиките за
ефективно използване на ресурсите чрез
прилагане на екологични обществени
поръчки.
Подобряване на прилагането на
националните / регионалните политики
за ефективно използване на ресурсите,
като се стимулират предприятията да
интегрират екологични фактори и да
увеличат и разходите за околната
среда, когато произвеждат стоки и / или
доставят стоки, услуги и произведения.
Отключване
на
регионални
/
национални инвестиции в екологични
обществени поръчки за насърчаване



Да
се
подобри
готовността
на
регионалните участници и да се създаде
осведоменост за знанията относно
влиянието на екологичните обществени
поръчки върху приемането на модели за
устойчиво потребление и производство от
предприятията, работещи в региона.

Очаквани резултати


Над 7% увеличение на броя на бизнесите в
регионите на партньорския консорциум,
които включват екологични фактори и
разходи
за
околната
среда
при
производството на стоки и / или
доставките
на
стоки,
услуги
и
строителство.



Увеличаване на капацитета на публичните
администрации за ефективно прилагане
на политиките за ефективно използване на
ресурсите, прилагане на ЗОП.



Отключване на 10 млн. Евро инвестиции за
насърчаване на развитието на нови
екологични продукти и услуги.

3

Проектни дейности
GPP4Growth oбединява девет партньори от девет държави, които чрез обмяна на опит и добри практики повишават капацитета на регионално ниво за
прилагане на политики за ефективност на ресурсите, които насърчават екологичните иновации и зеления растеж чрез зелени обществени поръчки (ЗОП).
Основните дейности включват:
‐

Анализ на факторите, които влияят на бизнеса да участва в зелени търгове и процедури

‐

Оценка на съществуващите регионални и национални политики, които насърчават еко-иновациите и зеления растеж чрез ЗОП.

‐

Определяне на добри практики относно методите на ЗОП, които водят до прилагането на зелени процедури.

‐

Разработване на метод за изчисляване на целия жизнен цикъл (LCC) и ресурси за всички публични администрации на ЕС за хармонизиране на
прилагането на ЗОП.

‐

- Насърчаване на обмяна на опит и изграждане на капацитет чрез семинари, съществуващи посещения на опит и събития за обучение по политики.

‐

Съвместно разработване на планове за действие за насърчаване на подобряването на инструментите на политиките

Тези дейности имат следната структура:
1.

Анализи и партньорски проучвания (тематични проучвания, ръководства за съответните аспекти на политиката)

2.

Обществен диалог (консултации с регионалните заинтересовани страни по ключови въпроси)

3.

Обмяна на опит и изграждане на капацитет (работни срещи, събития за обучение по политики)

4.

Методи и ресурси за прехвърляеми добри практики (метод на дигиталния жизнен цикъл, политически кратки данни)

5.

Последици от приетите политики.

Партньорски консорциум
Университетът на Патра (Гърция)

Регион Ломбардия (Италия)

Регион Лодцкие (Полша)

Област Антверп (Белгия)
Министерство на околната среда и
териториалното планиране, регионално
правителство на Андалусия (Испания)
Регион Земгале (Литва)
Агенция за регионално икономическо
развитие-Стара Загора (България)
Отдел „Комуникации и действия по
климата и околната среда” (Ирландия)
Фондация за регионално развитие и
диалог (Малта)
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Първа работна среща по проекта
Първата работна среща по проект GPP4Growth се
проведе на 23-ти и 24-ти януари 2017, в Патра, Гърция.
Общо 19 участници от всички 9 патрниращи страни
присъстваха. Университетът в Патра, като водещ
партньор бе домакин и организатор на събитието.
Срещата беше организирана на сесии, по време на
които

участниците

посветени

на

представиха

всички

аспекти

на

презентации,
планираните

дейности, предвидени във формуляра за кандидатстване за GPP4Growth. В края на всяка сесия се проведе активна дискусия, която дава възможност на
участниците да постигнат общо разбиране на ключовите въпроси и да оформят списък на дейностите, които трябва да бъдат завършени през първия семестър
на проекта.

Срещата беше също така възможност за партньорите по проекта да обсъдят и споделят своя опит в прилагането на регионалните политики за стимулиране на
екологичните иновации, ефективното използване на ресурсите и екологичния растеж чрез зелени обществени поръчки (ЗОП). Освен това всички партньори
гордо представиха своите региони с видеоклипове, снимки и графики, показващи важността на всеки регион в страната, но и уникалността и специалностите
им в определени области.
Резултатите от срещата са документирани в доклад от двадесет страници с подробни протоколи от сесиите и резюмета на резултатите.

Предстоящи събития – срещи с местни заинтересовани страни
Проектната дейност A2.1 включва организацията на регионални срещи с местни заинтересовани страни между партньорите и ключовите
стейкхолдъри, които са обвързани с проблемите в регионите на проекта GPP4Growth, с цел да получат предложения и обратна връзка за
дейностите по проекта и плануваните предложения за политики. Всички партньори ще организират една такава среща (всеки семестър) в
своя регион, като след това ще предоставят доклад за протичане на събитието и направените предложения. Целта на този тип срещи е
получаването на обратна връзка от местните заинтересовани страни и да се подсигури тяхното активно участие в предлаганите политики.
По време на срещите, партньорите ще имат възможност да идентифицират проблеми, които да бъдат разгледани и адресирани чрез
предлагане на мерки до отговорните институции, както и да са сигурни в ангажираността на специфични местни заинтересовани страхи в
подготовката за препоръки за политики.
За повече информация, моля посетете уеб сайтът на проекта: www.interregeurope.eu/gpp4growth

ИСКАТЕ ЛИ ДА СТЕ ЧАСТ ОТ GPP4GROWTH И ДА НАУЧИТЕ ПОВЕЧЕ?
Абонирайте се за информационните бюлетини на: www.interregeurope.eu/gpp4growth.

РЕДАКТОР
За информация или редакция на информационния бюлетин
можете да пишете на:
Ms. Liesbeth Taverniers | liesbeth.taverniers@provincieantwerpen.be

Намерете ни в:

