1. informatīvais izdevums

Cienījamie lasītāji!
Jūsu vērtējumam nododam GPP4GROWTH projekta otro informatīvo izdevumu!
GPP4Growth ir Eiropas Savienības līdzfinansēts projekts INTERREG Europe
programmā, kura mērķis ir valsts iestādēm caur zaļo publisko iepirkumu (ZPI) radīt
plašākas iespējas stimulēt ekoloģiskās inovācijas, resursu efektīvu pieeju un zaļo
izaugsmi.
Turpmākajās lappusēs uzzināsiet gan plašāku informāciju par projektu, gan galvenos
tā mērķus un jaunākos notikumus, kas saistoši būs kā publiskajam sektoram, tā
privātajiem komersantiem.
GPP4Growth informatīvais izdevums tiks publicēts reizi pusgadā. Ar šī izdevuma un
projekta mājas lapas palīdzību aicinām sekot aktualitātēm, projekta virzībai un
galvenajiem sasniegtajiem rezultātiem.
Ar cieņu - GPP4GROWTH projekta komanda!

WWW.INTERREGEUROPE.EU/GPP4GROWTH
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PAR PROJEKTU ĪSUMĀ
GPP4GROWTH apvienojušies deviņi partneri
no dažādām valstīm, apmainoties pieredzē
un labajā praksē, lai uzlabotu iespējas īstenot
resursu efektīvu politiku, kas caur zaļajiem
publiskajiem
iepirkumiem
veicina
ekoloģiskās inovācijas un zaļo izaugsmi.

GPP4GROWTH
projekts
Projekta “Zaļie publiskie iepirkumi resursu
efektīvai
reģionālai
izaugsmei”
jeb
GPP4GROWTH galvenie mērķi ir caur
zaļajiem publiskajiem iepirkumiem uzlabot
resursu efektīvu izmantošanu, atbalstīt
publiskās iestādes un uzņēmējus piemērot
dzīves cikla pieeju, tā sekmējot resursu
pārdomātu izmantošanu ilgtermiņā.
Projekts
iesaistītajām
pusēm
ļaus
apmainīties līdzšinējā pieredzē (kas saistīta
ar ZPI ieguvumiem, galveno iepirkumu
sektoru populārākajām metodēm un
iespējām labāk identificēt ZPI piemērojamību
konkrētās nozarēs) un pārnest iegūtās
zināšanas reģionālajā politikā un rīcības
plānos.
Projektā paredzēts veicināt reģionu izpratni
par publisko iepirkumu ekoloģiskā aspekta
nozīmi, kas iet kopsolī ar jaunu ES publisko
iepirkumu sistēmu. Vidēji ES valsts un
pašvaldību iestādes 14% no IKP tērē
dažādiem produktiem un pakalpojumiem,

gadā tiem iztērējot aptuveni 1,8 triljonus
EUR. Mūsdienu tendence ir sekmēt videi
drošus un resursu efektīvus produktus un
pakalpojumus (piemēram, energoefektīvu
tehniku un enerģiju, ilgtspējīgu būvniecību,
zemas
emisijas
transportu
u.tml.).
GPP4GROWTH ar dažādām metodēm
veicinās iestādes savu pirktspēju sekmēt,
vienlaikus stimulējot ekoloģiskas inovācijas
un zaļo izaugsmi - galvenokārt, pielietojot
jaunu vērtēšanas metodi, kas iepirkumu
nolikumos un vērtēšanā lielāku uzsvaru liek
uz ietekmi uz vidi. Projektā paredzētās

metodikas un rāmji tiks izstrādāti saskaņā ar
jauno ES publisko iepirkumu sistēmu.

VADOŠAIS PARTNERIS
Patras Universitāte (Grieķija)
Kontaktpersona: Christos Bouras
Tālrunis: +30 2610960375
E-pasts: bouras@cti.gr
Mājaslapa: www.upatras.gr/en

Project objectives


200 darbinieku apmācīšana ar ZPI
saistītajos aspektos (efektīva ieviešana,
izvērtēšana u.tml.)



Radīta pieeja 10 miljonu EUR
investīcijām, kas paredzētas tieši zaļo
iepirkumu, produktu un pakalpojumu
sekmēšanai.

Projektā paredzēts:


veicināt
reģionālo
administrāciju
kapacitāti, sekmīgāk ieviešot resursu
efektīvas politikas caur ZPI;



uzlabot nacionālo/reģionālo politiku
ieviešanu, stimulējot uzņēmēju vēlmi
integrēt vides faktorus un izmaksas
savos produktos un pakalpojumos;



veicināt
reģionālās/nacionālās
ZPI
investīcijas, lai sekmētu jaunu “zaļo”
produktu un pakalpojumu rašanos;



uzlabot reģionālo pasūtītāju gatavību un
radīt zināšanu bāzi par ZPI ieguvumiem.

SAGAIDĀMIE REZULTĀTI


Vairāk
nekā
7%
pieaugums
partnerreģionu uzņēmējdarbības vidē,
kas savā darbībā integrē vides faktorus
un izmaksas, piedāvājot produktus un
pakalpojumus.
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Projekta aktivitātes
GPP4Growth apvieno deviņu valstu partnerus, kuru galvenais mērķis ir apmainīties pieredzē un labajās praksēs, tā uzlabojot partnervalstu kapacitāti
resursu efektīvu politiku ieviešanā, kas caur ZPI veicina ekoloģiskus jaunievedumus un “zaļo” izaugsmi. Projekta galvenās aktivitātes ir:


uzņēmēju iespēju piedalīties zaļajos iepirkumos ietekmējošo faktoru analīze;



esošo ekoloģiskās inovācijas un zaļo izaugsmi veicinošo reģionālo un nacionālo politiku izvērtēšana;



labo, sekmīgi īstenoto ZPI prakšu izvērtēšana;



dzīves cikla izmaksu metodes izstrāde visas ES publiskajām iestādēm, tā harmonizējot pieejas vienādošanu;



starpreģionu pieredzes un kapacitātes veicināšana caur darba semināriem, pieredzes apmaiņas vizītēm un politikas veidošanas semināriem;



kopīgu rīcības plānu izstrāde, veicinot politikas izstrādi;



izpratnes veicināšana plašākā mērogā, ārpus projekta partneru vides.

Aktivitātes strukturētas piecos etapos:
1.

Kopīga esošās situācijas analizēšana (tematiskā izpēte, saistīto politiku izvērtējums)

2.

Dialogs ar sabiedrību (galveno faktoru izvērtēšana sadarbībā ar reģionālajiem partneriem)

3.

Starpreģionu apmācības un kapacitātes veicināšana (darba semināri, politikas veidošanas pasākumi)

4.

Pārmantojamu politiku un resursu izstrāde (digitālā dzīves cikla metode, politikas kopsavilkumi)

5.

Politikas ietekme (kopīgu rīcības plānu izstrāde).

PROJEKTA PARTNERI
Patras Universitāte (Grieķija)

Lombardijas reģions (Itālija)

Lodzas reģions (Polija)

Antverpenes province (Beļģija)
Vides un teritoriālās plānošanas ministrija,
Andalūzijas reģiona vadība (Spānija)
Zemgales Plānošanas reģions (Latvija)
Stara Zagora Reģionālās ekonomikas
attīstības aģentūra (Bulgārija)
Komunikācijas, klimata pārmaiņu un vides
departaments (Īrija)
Reģionālās attīstības un dialoga fonds
(Malta)
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Atklāšanas sanāksme
GPP4GROWTH atklāšanas sanāksme norisinājās
gada sākumā - 23. un 24. janvārī Grieķijas pilsētā
Patrā - oficiāli atklājot piecu gadu ilgo INTERREG
Europe līdzfinansēto projektu. 19 dalībnieki no
deviņām valstīm un partnerreģioniem tikās Patras
Universitātē,
projekta

kopīgi

mērķus

definējot
un

un

precizējot

galvenos

darbības

stūrakmeņus.
Tikšanās tika organizēta sesijās, partneriem prezentējot sevi un pārstāvētās organizācijas galvenos uzdevumus, katras sesijas noslēgumā diskusijās
iegūstot labāku izpratni par partneru aktivitātēm turpmākajā periodā un projektā kopumā. Sanāksmē izdevās debatēt arī par partneru līdzšinējo ZPI
pieredzi, inovācijām, resursu efektīvu pieeju un stiprajām pusēm.
Par diskusiju auglīgumu liecina arī fakts, ka atklāšanas sanāksmes rezultāti dokumentēti 20 lappušu garā atskaitē, kurā detalizēti aprakstīti katras
sesijas rezultāti, kopīgi izspriestais un partneru akceptētie turpmākās darbības principi.

Gaidāmie notikumi – iesaistīto pušu tikšanās
Projekta aktivitāte A2.1. iekļauj vietējo iesaistīto pušu tikšanos organizēšanu starp partneriem un galvenajiem nozares pārstāvjiem, kas ietekmē
politikas veidošanu GPP4GROWTH jautājumos. Šo sanāksmju mērķis ir gūt priekšstatu par plānotajiem zaļo publisko iepirkumu veicināšanas
pasākumiem. Katrā reģionā projekta partnerim reizi pusgadā jārīko šādas sanāksmes, pēcāk atspoguļojot iegūto pieredzi un sasniegtos rezultātus.
Turklāt, rīkojot šādus pasākumus, iespējams iegūt tiešu iesaistīto pušu redzējumu un sekmīgāk strādāt pie reģionālo rīcības plānu izstādes - šo
sanāksmju laikā partneriem būs iespēja identificēt galvenās problēmas, kuras ar izstrādātajiem rīcības plāniem pārvarēt projekta ieviešanas fāzē, kā arī
veicināt specifisko iesaistīto pušu organizāciju līdzdarbošanos šo plānu izstrādē. Piemēram, politikas instrumentu izstrādes iestādes šajās sanāksmēs
varēs piedāvāt savu redzējumu par prioritātēm, pētniecības organizācijas - analizēto materiālu par esošo situāciju, bet tirdzniecības kameras - sektora
kopējo ieskatu par izaicinājumiem un galvenajiem nepieciešamajiem uzlabojumiem un mērķiem.
Plašāka informācija par gaidāmajām iesaistīto pušu sanāksmēm reģionos atrodama mūsu projekta mājaslapā: www.interregeurope.eu/gpp4growth

VĒLIES BŪT VIENMĒR INFORMĒTS?
Abonējiet mūsu informatīvo izdevumu projekta mājaslapā: www.interregeurope.eu/gpp4growth

Vai sazinieties ar projekta koordinatoru Latvijā:
Artūrs Penčura | arturs.pencura@zpr.gov.lv

Sekojiet mums:

