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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 ir Eiropas projekts, ko finansē programma INTERREG
Europe, un tā mērķis ir radīt iespējas valsts iestādēm stimulēt
ekoinovācijas, resursu efektivitāti un videi draudzīgu izaugsmi ar zaļo
publisko iepirkumu (ZPI).
Projektu partneri pēdējo mēnešu laikā ir ievērojami strādājoši projekta
attīstīšanā, koncentrējoties uz pasākumiem, kas veicina reģionu
pieredzes apmaiņu un sanāksmju organizēšanu valsts līmenī ar
galvenajām ieinteresētajām pusēm, kuras ir izrādījušas lielu interesi par
projektu un tās mērķi. Turpmākajās lappusēs atrodama informācija par
jaunākajiem notikumiem un gaidāmām aktivitātēm GPP4Growth.
Izmantojot mūsu GPP4Growth projekta tīmekļa vietni un šo regulāro
biļetenu, kas tiek publicēts ik pēc sešiem mēnešiem, mēs informējam jūs
par mūsu panākumiem un galvenajiem rezultātiem.
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Starpreģionu
darba
seminārs
marķējumiem un ZPI praksi

par

eko-

No 16. līdz 17. maijam Stara Zagora reģionālā ekonomiskās attīstības aģentūra (SZREDA) organizēja un rīkoja
divu dienu semināru reģionālajām pārvaldēm Stara Zagorā, kurā piedalījās visi GPP4Growth projekta partneri un
vairāki to ieinteresēto personu grupas dalībnieki. Seminārs bija vērsts uz to, kā izmantot ekomarķējumu, lai
piemērotu vides kritērijus un lai pārbaudītu to atbilstību tehniskajām specifikācijām publiskajā iepirkumā, neradot
nekādas negodīgas priekšrocības vai neizdevīgus apstākļus potenciālajiem pretendentiem.
Semināra laikā dalībnieki pārrunāja marķēšanu, ekomarķējuma izmantošanu, lai veicinātu zaļo un ilgtspējības
kritēriju piemērošanu publiskajā iepirkumā, faktorus, kas ietekmē uzņēmumus galvenajos GPP4 izaugsmes
sektoros, lai piedalītos zaļajos konkursos un līgumos, kā arī noteiktos pasākumus esošo GPP uzlabošanai resursu
efektivitātes un atkritumu apsaimniekošanas veicināšanas politika.
SZREDA izstrādāja kopsavilkuma pārskatu par galvenajiem secinājumiem, un partneri organizē sanāksmju
aptaujas, lai dalītos pieredzē, kas gūta viņu organizācijās.

Trešā reģionālo pušu tikšanās
Dažos aizvadītajos mēnešos visi partneri savos reģionos rīkojuši
reģionālās iesaistīto pušu tikšanās, uzsvaru liekot uz Vides un
teritoriālās plānošanas ministrijas un Andalūzijas reģiona vadības
piedāvātajiem sanāksmju pamatprincipiem.
Trešajā iesaistīto pušu sanāksmē galvenais mērķis bija palielināt
iesaistīto pušu izpratni un padziļināt viņu zināšanas par ekomarķējumiem zaļo iepirkumu jomā. Papildus tam, semināru laikā
dalībniekus iepazīstināja ar projekta attīstību un sasniegtajiem
rezultātiem (tostarp pētījumiem par ZPI iepirkumu šķēršļiem).
Galvenie iepirkumu īstenotāji, personas kas ietekmē politikas
īstenošanu GPP4Growth reģionos, tostarp iestāžu administrāciju un
iepirkumu speciālisti, sniedza savu ieskatu par paredzētajiem
politikas instrumentiem.
Tāpat viņi tika informēti par nozīmīgo uzdevumu, kas viņiem
paredzēts projekta abās fāzēs, un, kā tas var nākotnē sekmēt kā zaļo
iepirkumu īpatsvaru, tā arī iespējas turpināt līdzīgus projektus.

Infodiena - zaļie publiskie iepirkumi Lombardijā

2018. gada 27. jūnijā Lombardijas reģions GPP4Growth projektā rīkoja infodienu par zaļajiem publiskajiem
iepirkumiem. Pasākums norisinājās Lombardijas reģiona administrācijas mītnē, un to apmeklēja aptuveni simts
cilvēku no sabiedriskā un privātā sektora, smeļoties zināšanas rīta un pēcpusdienas sesijās.
Tikšanās sākās ar prezentāciju no Lombardijas reģiona vides un klimata kanclera Rafaēla Kataneo (Raffaele
Cattaneo) - viņš tajā uzsvēra šādu iniciatīvu nozīmīgumu, taču ne mazāk svarīga viņa skatījumā ir arī vēlme
pieņemt konkrētus mērus iepirkumu procedūrās un vides jautājumos. Pasākuma pēcpusdienas sesijā norisinājās
apaļā galda diskusija, kurā piedalījās pārstāvji gan no publiskā sektora, gan privātiem uzņēmumiem, kopīgi
diskutējot par labākajām praksēm un vadlīnijām zaļajos publiskajos iepirkumos. Diskusijās atklājās dažādas
iepirkumu prakses no Eiropas, nacionāla un lokāla līmeņa, uzsverot negatīvās sekas, kas rodas, neievērojot vides
kritērijus.

ZPI vajadzības partnerības reģionos un galvenie faktori
uzņēmējdarbības sasaistei ar ZPI procesu
GPP4Growth
partneri
veikuši
pētījumu
par
ieguvumiem, šķēršļiem un iespējām, kas saistāmas ar
efektīvu ZPI ieviešanu un adaptēšanu reģionos, kas
iesaistīti projektā, kā arī šķēršļiem un iespējām, kas
ietekmē uzņēmēju vēlmi piedalīties iepirkumos ar zaļo
kritēriju.
Šo pētījumu mērķis ir sagatavot instrumentus
politikas īstenotājiem un iesaistītajām pusēm, ļaujot
sekmīgāk pārvarēt šķēršļus, kas neļauj iestādēm un
uzņēmējiem sadarboties zaļo publisko iepirkumu
īstenošanā. Tāpat šie pētījumi paredzēti, lai uzlabotu
vadības sistēmu un politikas instrumentu ieviešanu,
uzsverot ekonomiskos ieguvumus, kas sagaida
iesaistītos, īstenojot zaļos publiskos iepirkumus.
Treškārt tajos uzskaitīti labākie veidi, kas palīdz
īstenot videi draudzīgus un ilgtspējīgus publiskos
iepirkumus.
Starp iegūtajām atziņām izkristalizējušies vairāki
stūrakmeņi:


Valsts pārvaldes iestādēm un uzņēmumiem ir
līdzīgi priekšstati par zaļo publisko iepirkumu
iespējām un priekšrocībām, kas var būt izšķirīgs
faktors ekoloģiskas tirgus ekonomikas attīstībā.
Lielākā daļa iesaistīto valsts iestāžu vismaz
vienreiz izmantojušas noteiktus vides aizsardzības
kritēriju veidus savos iepirkumu procesos un tās

turpinās to darīt, cenšoties veicināt
aizsardzību un ilgtspējību attīstību.

vides



Valsts iestādes un uzņēmumi nosaka dažādus
šķēršļus zaļo publisko iepirkumu ieviešanā saistībā
ar to ekonomisko, sociālo un vides lomu sabiedrībā.
Jo īpaši, aptaujātajiem uzņēmumiem ir zināmi
ierobežojumi attiecībā uz zaļajiem konkursiem,
zaļo konkursu tehniskās pieredzes trūkums,
zemas kvalifikācijas darbinieki un ierobežota vides
izpratne un apziņa tiek minētas kā nozīmīgākie
iekšējie šķēršļi, kas kavē iesaistīšanos ZPI nozarē.
Tomēr aptaujas rezultāti arī liecina, ka valsts
iestādēm ir lielas iespējas vadīt tirgu pēc to
pieprasījuma un stabilizēt izmaksas, ja tās ZPI
izmanto plašā apmērā.



Galvenie nosacījumi videi draudzīgas prakses
ieviešanai un uzņēmumu lielākai iesaistīšanai ZPI
ir piekļuve informācijai, kas saistīta ar iepirkuma
iespējām, pārredzamība visos konkursa posmos,
labi reglamentējošie nosacījumi un politiskais
atbalsts. Šie atzīti par izteiktākajiem faktoriem,
kas saistīti ar uzņēmumu vēlmi un spēju piedalīties
zaļajos iepirkumos.

Šo pētījumu rezultāti palīdzēs partneriem risināt savas
aktivitātes saistībā ar GPP4Growth projekta mērķiem,
un tādējādi tie nostiprina ZPI lomu reģionālajās
politikās un programmās.

Tverot zaļo iepirkumu iespējas
Bērnija Kīlija (Bernie Kiely) intervēta “EU GPP News Alert”, diskutējot par zaļu, ilgtspējīgu un
cirkulāru iepirkumu ieviešanu Īrijā. Šeit īss izvilkums no intervijas:
Kā zaļais publiskais iepirkums tiek attīstīts Īrijā?
Īrijā aptuveni 12.5% no kopējiem valdības tēriņiem (9 miljardi EUR) paredzēti precēm un
pakalpojumiem, kas ražoti nacionālā un vietējā līmenī. Valstij ir ievērojama tirgus ietekme. Mēs esam droši, ka
zaļo iepirkumu prakses veicināšana galvenajos iepirkumu lēmumos nodrošinās to, ka mūsu tēriņi būs saskaņā ar
mūsu vides un ilgtspējības mērķiem. Publiskais iepirkums pamatā ir Publisko tēriņu un reformu departamenta
un viņu Valdības iepirkumu departamenta uzdevums. Saprotams, arī Komunikācijas, klimata pārmaiņu un vides
departamentā esam ieinteresēti, lai iepirkums būtu saskaņā ar valdības politiku par klimata pārmaiņām,
ilgtspējību, attīstības prioritātēm un cirkulāras ekonomikas plāniem.
Pilna intervija lasāma šeit.

Turpmākās aktivitātes
Līdz gada beigām projektā paredzēts īstenot vairākas aktivitātes:




Patras Universitāte vadīs pētījumu par to, kā iestādes un iesaistītās puses var labāk izmantot ZPI dzīves cikla
izmaksu metodi un veikt aprēķinus, GPP4Growth reģionos. Rezultātā iegūtais pētījums sniegs atbalstu
partnerreģioniem, ļaujot identificēt un aprēķināt tiešās un vides izmaksas, kas ir būtiskas dažādu iepirkumu
īstenošanā.
Sagatavoti vairāki ziņojumi par projekta aktivitātēm. Nu tie tiek pārveidoti par rīcības politikas dokumentiem,
un jau drīzumā tiks publicēti.

Pieredzes apmaiņas vizīte Īrijā, 2018. gada oktobrī
Projekta partneri oktobra sākumā dosies uz Īriju, kur šīs valsts partneris - Komunikācijas, klimata pārmaiņu un
vides departaments - aicina uz divu dienu pieredzes apmaiņas pasākumu par ZPI procesu un rezultātiem.
Pasākums norisināsies 3. un 4. oktobrī Īrijas pilsētā Veksfordā. Pasākuma laikā partneriem būs iespēja dalīties
pieredzē ar līdzšinējo ZPI praksi savā valstī, procedūrām, noteikumiem un kritērijiem, kā arī iepazīties par
procesiem, kas Īrijā ļāvuši attīstīt zaļo iepirkumu jomu. Visi projekta partneri, iesaistītās puses, ārējie eksperti
tiek aicināti piedalīties šajā pasākumā!
Vizīte balstīta uz pētījumu, kas arī būs galvenais darba semināra vadlīniju avots. Pēc pasākuma tā organizators
projektā sagatavos atzinumu un galvenos secinājumus.

Informācija par vizīti
Tēma

ZPI process un rezultāti

Dalībnieki

Reģionu iestāžu pārstāvji, iesaistītās puses, ārējie eksperti

Organizators

Komunikācijas, klimata pārmaiņu un vides departaments

Datums

2018. gada 3.-4. oktobris

Vieta

Veksforda, Īrija

Kontakti

Irene Cadogan (Irene.Cadogan@DCCAE.gov.ie)

P ROJEKTA PARTNERI

Patras Universitāte (Grieķija)

V ĒLIES BŪT VIENMĒR INFORMĒTS ?

Abonējiet mūsu informatīvo izdevumu projekta
mājaslapā: www.interregeurope.eu/gpp4growth.

Lombardijas reģions (Itālija)
Lodzas reģions (Polija)
Antverpenes province (Beļģija)

S EKOJIET MUMS

Vides un teritoriālās plānošanas ministrija,
Andalūzijas reģiona vadība (Spānija)

Zemgales Plānošanas reģions (Latvija)

R EDAKTORS
Stara Zagora Reģionālās ekonomikas
attīstības aģentūra (Bulgārija)

Informācijai vai jaunumiem par informatīvo izdevumu lūdzam
sazināties ar:

Komunikācijas, klimata pārmaiņu un vides
departaments (Īrija)
Reģionālās attīstības un dialoga fonds
(Malta)

Ms. Liesbeth Taverniers

liesbeth.taverniers@provincieantwerpen.be

