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Szanowni Czytelnicy,
Witamy w pierwszym wydaniu Newsletter’a projektu GPP4Growth w ramach 5-tego
dodatkowego konkursu na dofinansowanie działań związanych z przeciwdziałaniem
negatywnym skutkom pandemii Covid-19!
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 dodatkowych – uzupełniających działań, Partnerzy projektu podzielą się
doświadczeniami w przeciwdziałaniu negatywnym skutkom, jakie wywarła pandemia
COVID-19 na wdrażanie GPP w ich regionach oraz przedstawią przykłady udanych
w tym zakresie praktyk.
Na kolejnych stronach znajdują się informacje dotyczące zaplanowanych do realizacji
w ramach projektu działań, a także relacje z dotychczasowych osiągnięć i zapowiedzi
nadchodzących wydarzeń.
Będziemy informować Państwa o postępach w realizacji projektu i jego wynikach,
zarówno na łamach Newsletterów, jak również stron www i social mediów
GPP4Growth, do śledzenia których gorąco zapraszamy!
Zespół projektu GPP4Growth
WWW.INTERREGEUROPE.EU/GPP4GROWTH
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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.

Projekt 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).

GPP4Growth w ramach 5. naboru
wniosków o dofinansowanie
Wybuch pandemii COVID-19 przyczynił się do zmniejszenia zakresu

wspólnie nad poprawą planowania i wdrażania polityki w zakresie

stosowania "zielonych" zasad dotyczących zamówień publicznych,

rozwoju zielonych zamówień publicznych na rzecz odbudowy

na rzecz

i wzmacniania wytrzymałości terytorialnej na negatywne skutki kryzysu

zaspokojenia

gospodarczych.

aktualnych,

Zagrożenia

pilnych

zdrowotne

i

potrzeb

społeczno-

zamknięcie

granic

spowodowanego np. rozwojem sytuacji pandemicznych.

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

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)
Departament Komunikacji, Działań Na Rzecz Klimatu I Środowiska (IE)
Fundacja Rozwoju i Dialogu Regionalnego (MT)

3

Działania projektowe
Partnerzy projektu GPP4Growth dokonają analizy wpływu pandemii

Działania projektowe

COVID-19 na poziom stosowania zielonych zamówień publicznych
w swoich regionach, przedstawią wzorcowe przykłady działań w tym
zakresie, oraz podejmą próbę wypracowania zaleceń służących

Ponadto, każdy z Partnerów zorganizuje spotkania regionalne (1 na
semestr) w celu upowszechnienia wyników projektu, jak również
pozyskiwania informacji zwrotnych oraz inspiracji w zakresie możliwych
do podjęcia tematycznie powiązanych działań. Główne produkty
projektu to m. in.:

odbudowie zielonej gospodarki, dotkniętej jej negatywnymi skutkami.
Zorganizowane zostaną również 3 tematycznie powiązane warsztaty

a)

międzyregionalne w zakresie:
b)
a)
b)
c)

Wdrażania synergii z instrumentami finansowymi UE na rzecz
szybkiej naprawy gospodarki;
Możliwości zwiększenia stosowania zielonych zamówień
publicznych na środki ochrony indywidualnej i sprzęt medyczny;
Oceny skuteczności realizowanej podczas pandemii COVID-19
i później polityki zakupowej w celu dostosowania procesów
zamówień „kryzysowych” do Europejskiego Zielonego Ładu.

c)

sprawozdanie na temat uwarunkowań związanych z prawem
zamówień publicznych w czasie pandemii COVID-19
w poszczególnych regionach partnerskich;
3 warsztaty międzyregionalne i związane z nimi raporty dotyczące
różnych sposobów wdrażania zielonych zamówień publicznych
w czasie pandemii;
14 spotkań regionalnych;

d) 2 kampanie informacyjne i 7 „Dni Informacyjnych” w zakresie
realizacji projektu.

Pierwszy Semestr
Pierwszy Semestr

Spotkanie inauguracyjne

Spotkanie inaugurujące realizację projektu GPP4Growth w ramach
5-tego naboru wniosków o dofinansowanie odbyło się w dniu 14
września 2021 r. w formule on-line. Gospodarzem wydarzenia był
Uniwersytet w Patras (Grecja) – Lider partnerstwa, udział w nim wzięło
13 przedstawicieli wszystkich siedmiu partnerów (w dodatkowych
działaniach w ramach projektu nie bierze udziału dwóch Partnerów Prowincja Antwerpia (Belgia) i Ministerstwo Rolnictwa, Hodowli,
Rybołówstwa

i Zrównoważonego Rozwoju - Samorząd Regionu

Andaluzji (Hiszpania)).
w czasie pandemii, przygotowaniem analizy porównawczej działań
Podczas spotkania omówiono roczny plan pracy w ramach projektu,
poszczególnym Partnerom przypisano właściwe zadania do podjęcia.

podejmowanych w tym zakresie w poszczególnych regionach
partnerskich

oraz

zorganizowaniem

„wydarzeń

promocyjnych”,

Działania, które zostały zaplanowane do realizacji związane są

upowszechniających idee oszczędzania zasobów naturalnych oraz

z organizacją 3 międzynarodowych oraz 14 regionalnych warsztatów

promowania eko-innowacji.

dotyczących możliwości stosowania zielonych zamówień publicznych
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Działanie A1: Sprawozdanie na temat sytuacji związanej z COVID-19
Partnerzy projektu GPP4GROWTH zebrali informacje na temat wyzwań związanych z wdrażaniem GPP w ich
krajach na skutek negatywnego oddziaływania pandemii Covid-19 na gospodarkę, danych dotyczących
wpływu ww. kryzysu oraz udanych, wzorcowych przypadków zastosowania

„kryzysowych” zielonych

zamówień publicznych.

Działanie A3.1: Spotkania interesariuszy
Partnerzy projektu GPP4GROWTH zorganizowali spotkania z interesariuszami, kładąc nacisk na: a) dokumentację i analizę wyzwań związanych
z wdrażaniem GPP podczas pandemii, b) dzielenie się przykładami udanego wdrożenia GPP oraz c) identyfikację sposobów wykorzystania GPP do
skutecznego zarządzania instrumentami polityki po epidemii.

Działanie A2: Warsztaty poświęcone
instrumentów finansowych UE

działaniom synergicznym

z wykorzystaniem

Warsztaty w ramach Działania A2, które były poświęcone poszukiwaniu synergii z instrumentami finansowymi UE, odbyły się 30 marca br. (10:00-13:00)
w formule on-line. Spotkanie zorganizował Lider Partnerstwa – Uniwersytet w Patras (Grecja). Powiązane tematycznie regionalne spotkania
interesariuszy, które odbędą się w tym semestrze, przysłużą się konsultacjom niezbędnym do określenia odpowiednich synergii finansowych, które
zostaną ocenione i udostępnione w formie dobrych praktyk – wzorcowych rozwiązań, które mogą zostać wdrożone w poszczególnych regionach
projektu.

Najważniejsze informacje przekazane przez
Partnerów GPP4Growth


Zatwierdzono grecki "Krajowy Plan
Działania Na Rzecz Zielonych Zamówień
Publicznych".
Jego
celami
są:
1) Ustanowienie i wdrożenie przyjęcia
zielonych kryteriów w zamówieniach
publicznych na produkty, usługi
i projekty na podstawowym poziomie;
2) Stopniowy wzrost GPP w ciągu
najbliższych 3. lat w określonych
sektorach towarów, usług i projektów;
3) Szersze uwzględnienie szacowania
kosztów cyklu życia w zamówieniach
publicznych;
4) Upowszechnianie
korzyści
środowiskowych
i gospodarczych,
wynikających
ze
stosowania
GPP;
5) Podnoszenie
świadomości, budowanie potencjału
i aktywne uczestnictwo interesariuszy
w GPP; 6) Monitorowanie osiągnięć
i aktualizacja celów. Więcej informacji:
https://www.mindev.gov.gr/greenpublic-procurement/about-gpp-







national-action-plan/?lang=en.
UPAT
uczestniczył także w webinarium
organizowanym
przez
Instytucję
Zarządzającą Programu Interreg Europa
pn. "Zbiórka i recykling odpadów
z tworzyw sztucznych" w ramach „Policy
Learning Platform”.
Projekt GPP4Growth i osiągnięcia w jego
realizacji zostały zaprezentowane przez
partnera z Bułgarii – SZREDA, podczas
międzynarodowego
seminarium
projektu „CITYCIRCLE”, poświęconego
przejściu na gospodarkę cyrkularną:
Interesariusze projektu z Flandrii spotkali
się online 9 grudnia 2021 r. Spotkanie
dotyczyło postępów w realizacji planu
działania na rzecz wzrostu GPP
w warunkach pandemii oraz inicjatyw
politycznych
w
tym
zakresie,
wdrażanych we Flandrii i Belgii,
zakończyło się wyrażeniem gotowości
i chęci do wspólnej pracy w tym temacie.
W dniu 24.02.2022 r. WOJEWODZTWO
ŁÓDZKIE zorganizowało spotkanie



on-line dla regionalnych interesariuszy
pn.
"Perspektywa
cyrkularna
w gospodarce regionu 2022+". Głównym
celem wydarzenia była ocena potrzeb
terytorialnych oraz dyskusja nad
możliwościami
ich
zaspokojenia,
z uwzględnieniem
kwestii
środowiskowych. Udział interesariuszy
(w sumie 24 osoby) przedstawicieli
sektora publicznego, biznesu, środowisk
akademickich i społecznych, umożliwił
ujęcie tematu w szerokiej perspektywie.
16 grudnia 2021 r. Region Lombardia
uczestniczył w krajowym spotkaniu
koordynacyjnym online na temat GPP,
zorganizowanym przez Ministerstwo
ds. Transformacji Ekologicznej Włoch.
Była to okazja do nawiązania współpracy
z odpowiednimi
interesariuszami
i innymi regionami, w celu omówienia
minimalnych kryteriów środowiskowych
w zamówieniach publicznych oraz stanu
realizacji GPP.
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Nadchodzące wydarzenia
Działania w II semestrze realizacji projektu:

Nadchodzące wydarzenia

A4 Warsztaty dotyczące porównania działań w zakresie stosowania GPP w poszczególnych regionach partnerskich projektu
W następstwie działań A1 i A3, każdy z partnerów zaproponuje nowe wskaźniki dotyczące stosowania GPP, które zostaną wspólnie przetestowane w ramach
interaktywnej analizy porównawczej, umożliwiającej ocenę instrumentów i realizacji polityki w tym zakresie.

A5 Warsztaty dotyczące zamówień publicznych w obszarze zdrowia
Partnerzy wymienią się doświadczeniami we wdrażaniu zamówień publicznych na środki ochrony indywidualnej i sprzęt medyczny.

A3.2 Spotkania interesariuszy
Interesariusze przekażą informacje zwrotne dotyczące odbudowy terytorialnej, wytrzymałości i poprawy zarządzania instrumentami polityki (zgodnie
z działaniami A4 i A5).

Więcej informacji na temat zbliżających się regionalnych spotkań interesariuszy można znaleźć na naszej stronie
internetowej: www.interregeurope.eu/gpp4growth

CHCESZ WŁACZYĆ SIĘ W DZIAŁANIA PROJETU 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

