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ПРОЕКТЪТ НАКРАТКО 

GPP4Growth обединява 9 партньори от 9 
държави, за да обменят опит и практики и 
да подобрят капацитета си за прилагане на 
политики за ефективно използване на 
ресурсите, които насърчават 
екоиновациите и зеления растеж чрез 
зелени обществени поръчки. 7 от тях 
продължават да си сътрудничат за 
допълнителни дейности по проекта за 
една година. 

 

WWW.INTERREGEUROPE.EU/GPP4GROWTH  

Уважаеми читатели, 

Добре дошли във второто и последно издание на поредицата бюлетини от 5-та 
покана за допълнителни дейности на проекта GPP4Growth! 

GPP4Growth е европейски проект, финансиран от Програма INTERREG Европа, 
който има за цел да създаде възможности за публичните власти да стимулират 
еко-иновациите, ефективното използване на ресурсите и зеления растеж чрез 
зелени обществени поръчки (GPP). 

В рамките на 5-та покана на GPP4Growth, партньорите успяха да картографират 
въздействието на COVID-19 върху внедряването на GPP, да предоставят примери 
за успешни практики и да идентифицират обещаващи пътища за възстановяване 
и устойчивост.  

На следващите страници ще намерите редакционна статия, описваща цялостния 
контекст и целите на допълнителните дейности по проекта, както и информация 
за най-новите разработки и резултати. 

 

Екипът на проекта GPP4Growth 

 

https://www.interregeurope.eu/gpp4growth/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/gpp4growth/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/gpp4growth/


  
  

 

 

 

Проектът „Зелени обществени поръчки за ефективно използване на 

ресурсите регионален растеж - GPP4Growth“ има за цел да подобри 

политиките за ефективност на ресурсите и да подкрепи публичните 

администрации и бизнеса да възприемат подходи за разходите 

през жизнения цикъл и да подобрят цялостното управление на 

ресурсите и отпадъците чрез използването на зелени обществени 

поръчки ( GPP).

 

Избухването на COVID-19 накара политическите и икономическите 

участници в ЕК и ЕС да облекчат зелените правила за обществените 

поръчки, докато не бъдат удовлетворени непосредствените 

социално-икономически нужди. Здравните рискове и затварянето 

на граници поради пандемията породиха несравнима 

необходимост от закупуване на стоки и услуги по начини, които 

често не се придържат към критериите за GPP; нерегулираните и 

бързи процеси на снабдяване с продукти като пластмаси за 

еднократна употреба също повдигнаха екологични опасения и 

разкриха неподготвеност за поддържане на условията на 

устойчивост по време на извънредни ситуации. В светлината на 

това „разхлабване“ и „замразяване“ на финансовите стимули за 

GPP, партньорите на GPP4GROWTH трябва съвместно да работят за 

подобряване на планирането и изпълнението на своята политика за 

GPP за териториално възстановяване и устойчивост, чрез техните 

съответни политически инструменти. 

 

ДАННИ ЗА КОНТАКТ 

Водещ партньор: Университет на Патра (GR) 
Лице за контакт: Христос Бурас 
Телефон:+30 2610960375 
Електронна поща: bouras@cti.gr  
уебсайт: http://www.upatras.gr/en  

ПАРТНЬОРСТВО 

 

Университет на Патра (GR) 

 Регион Ломбардия (Италия) 

 
Регион Лодзкие (Полша) 

 Провинция Антверпен (BE) 

 
Агенция за регионално икономическо развитие Стара Загора (BG) 

 
Департамент по комуникации, климатични действия и околна среда (IE) 

 Фондация за регионално развитие и диалог на Малта (MT) 

Пета покана по GPP4Growth 

Проектът GPP4Growth 

mailto:bouras@cti.gr
http://www.upatras.gr/en
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Партньорите картографираха въздействието на COVID-19 върху 
внедряването на GPP, предоставяйки примери за успешни практики 
и идентифицирайки обещаващи пътища за възстановяване и 
устойчивост. Те успешно проведоха 3 междурегионални семинара 
за изграждане на капацитет за това как да: 

a) си взаимодействат финансовите инструменти на ЕС за бързо 
възстановяване 

b) внедрят GPP за лични предпазни и медицински средства в 
техните региони 

c) се оцени ефективността на политиката по време на COVID-19 и 
след това; в резултат на това партньорите направиха  
партньорска проверка на своето планиране на политиката (в 
контекста на PI), за да приведат по-добре процесите на спешни 
обществени поръчки със Зелената сделка на ЕС. 

Консорциума бе домакин на срещи във всеки регион (1 на семестър) 
и проведоха комуникационни дейности, за да споделят резултатите 
от проекта със заинтересованите страни и да получат информация 
за нови мерки. Основните резултати са: 

a) съвместен доклад за актуалното състояние на COVID-19 
b) 3 междурегионални семинара и 3 документа, представящи 

добри практики (общо 21) 
c) 14 срещи на заинтересованите страни 
d) 2 кампании с бюлетин и 7 информационни дни (1 на партньор) 

за информиране на потенциалните бенефициенти на PI за нови 
мерки и възможности за възстановяване след пандемията. 

Втора среща по проекта  

Втората среща по проекта GPP4Growth беше виртуална и 

организирана от водещия партньор, Университета на Патра на 7 

юни 2022 г. с участието на всички партньори по проекта от 5-та 

покана - седем партньори от общо 9-те в началния консорциум.  

Срещата беше организирана в две сесии, по време на които 

участниците изнесоха презентации относно постигнатото до 

момента и предвидените дейности по проект GPP4Growth, 

съгласно Формуляра за кандидатстване. 

По време на първата сесия на постиженията на проекта АРИР – 

Стара Загора представи работата си върху Α1 „Анализ на 

състоянието на GPP в условията на COVID-19“, а UPAT представи A2 

„Работна среща за синергични действия с финансови инструменти 

на ЕС (онлайн)“, A3.1 Срещи на заинтересованите страни и 

обобщени доклади и B1.1 Разпространение на постигнатите 

резултати.  

По време на втората сесия на предвидените дейности UPAT 

представи планирането на A3.2 срещи на заинтересованите страни, 

MRDDF представи подробности за A4 „Семинар за GPP бенчмаркинг 

(онлайн), а регион Ломбардия представи презентация за 

предстоящия A5 „Семинар за провеждане на спешни доставки  в 

кризисни условия (на място)“, а UPAT завърши с представяне на B1.2 

Дейности по разпространение (бюлетин и информационен ден), 

както и работния план на проекта и окончателния отчет. 

 

2-ри семестър 

Изпълнени дейности по проекта 
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 Дейност A3.2: Срещи на заинтересованите страни  

Партньорите на GPP4GROWTH организираха срещи на заинтересованите страни, 

предписани от проектна дейност A3. Заинтересованите страни предоставиха обратна 

информация за териториално възстановяване, устойчивост и подобряване на управлението 

на PI (заедно с A4 и A5). 

Дейност A4: Актуално състояние на COVID-19 

Дейност A4 включва семинар за GPP бенчмаркинг, организиран онлайн на 27 

юни 2022 г. от MRDDF. На база на приключилите дейности A1 и A3, всеки 

партньор идентифицира и предложи нови индикатори за GPP, които да бъдат 

съвместно тествани в интерактивно сравнително упражнение, което 

позволява на партньорството да установи конкретни индикатори за GPP за 

оценка на инструментите на политиката и изпълнението спрямо GPP по време 

на кризи. Документи за извлечените поуки са резултат от семинара за 

сравнителен анализ и са споделени с партньорите, включително резултатите 

от упражнението за сравнителен анализ, общите заключения, постигнати по време на семинара по отношение на идентифицираните 

индикатори за GPP, както и коментарите на партньорите относно оценката на семинара.

Дейност A5: Семинар за синергични действия с финансовите инструменти на ЕС 

Целта на дейността A5 беше обменът между партньори на решения за това как да се преодолеят бариерите при закупуването на лично 

предпазно и медицинско оборудване и да се разработи рамка за интегриране на бързи процеси в техните PI. Регион Ломбардия беше домакин 

на междурегионален семинар A5 на 7 и 8 юли 2022 г. През първата половина на деня, следобед, регион Ломбардия включи основните си 

референтни субекти по въпроса за зелените покупки със специален фокус върху критичните аспекти на процедурите за закупуване 

медицинските изделия, необходими за справяне с кризата. На следващия ден партньорите представиха своя опит по въпроса за закупуване 

на устройства.

Акценти на партньори Университет на Патра: На 15 юли 2022 г., UPAT организира 
комбинирано събитие, състоящо се от две части, информационния 
ден и втората среща на групата на заинтересованите страни. 



  
  

 

 

По време на първата част (т.е. информационния ден) екипът на 
Университета в Патра информира заинтересованите страни за 
постиженията и основните резултати от 5-та поканата на проекта 
GPP4GROWTH. Основната цел на тази част беше да представи на 
заинтересованите страни уроците, научени по време на удължения 
период на проекта и да сподели идентифицираните добри 
практики по отношение на GPP по време на кризата с COVID-19. 
След информационния ден се проведе втората среща на групата на 
заинтересованите страни, на която участниците имаха възможност 
да обсъдят значението на управлението на риска и намаляването на 
риска след епидемията. В допълнение, участниците обсъдиха 
значението на свързаните с GPP индикатори в обществените 
поръчки като средство за оценка на интегрирането на GPP в 
инструментите на политиката. 
 
Регион Ломбардия: На 7-8 юли 2022 г. в Милано (Италия) в Palazzo 
Lombardia се проведе семинарът за спешни обществени поръчки 
като част от допълнителните дейности на проекта GPP4Growth, 
посветен на обмена на оперативен опит между партньорите във 
връзка с рисковете, трудностите и възможностите, предоставени от 
пандемията във връзка с обществените поръчки по време на 
извънредната ситуация на пандемията от Covid-19. В ползотворната 
среща участваха и министърът на околната среда и климата на 
регион Ломбардия, Рафаеле Катанео, който представи работата с 
реч относно кръговата икономика и GPP в регион Ломбардия 

SZ REDA: Представител на АРИР – Стара Загора София Савова 
представи постиженията на консорциума GPP4Growth на уъркшоп 
за съвместно създаване на политики в Брюксел в края на май 2022 
г., иницииран от проект XPRESS H2020. Основната цел на срещата 
беше да се идентифицират бариерите и решенията за успешното 
прилагане на зелени обществени поръчки в сектора на 
възобновяемата енергия. Благодарим на организаторите от 
EURADA за поканата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GPP4Growth 5th call приключва допълнителните дейности на 31 август. Всички окончателни материали ще 

бъдат достъпни на уебсайта на проекта и в социалните медии 

Закриване на проекта 
 

https://www.xpress-h2020.eu/
https://www.eurada.org/


  
  

 

 

За повече информация, моля посетете нашия уебсайт: www.interregeurope.eu/gpp4growth 

ИСКАТЕ ЛИ ДА БЪДЕТЕ ЧАСТ от GPP4GROWTH и ДА ЗНАЕТЕ ПОВЕЧЕ? 

Абонирайте се за нашия бюлетин през уебсайтаwww.interregeurope.eu/gpp4growth. 

 

РЕДАКЦИЯ 

За всяка информация или актуализация относно бюлетина, моля, свържете се с: 

Василеос Кокинос | kokkinos@cti.gr 

София Савова | sofia.savova@szeda.eu  

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

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

http://www.interregeurope.eu/gpp4growth
http://www.interregeurope.eu/gpp4growth
mailto:kokkinos@cti.gr
mailto:sofia.savova@szeda.eu
https://www.interregeurope.eu/gpp4growth/
https://twitter.com/GPP4Growth
https://www.linkedin.com/in/gpp4growth-project-649901141
https://www.facebook.com/GPP4Growth-1623599990996800
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