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Projekta informatīvais izdevums

Projekta progress un jaunumi
GPP4Growth ir Eiropas projekts, ko finansē INTERREG Europe
programma, un tā mērķis ir radīt iespējas valsts iestādēm stimulēt
ekoinovācijas, resursu efektivitāti un videi draudzīgu izaugsmi ar
zaļo publisko iepirkumu (ZPI).
Aizvadīto mēnešu laikā projekta partneri GPP4Growth ieviešanā
spēruši lielus soļus uz priekšu, fokusējoties uz aktivitātēm, kas
vērstas uz labās prakses pieredzes apmaiņu starp reģioniem un
dažādu nacionāla līmeņa sanāksmju rīkošanu, piedaloties
galveno iesaistīto pušu ekspertiem, kas izrādījuši interesi par
projektu un tajā sasniedzamajiem mērķiem.
Turpmākajās lappusēs jums iespējams iepazīties ar projekta
jaunumiem, kā arī gaidāmajām aktivitātēm.

Pieredzes apmaiņas vizīte Īrijā par ZPI
procesu un sasniedzamajiem rezultātiem
Īrijas Komunikācijas, klimata pārmaiņu un vides departaments (DCCAE) un
Veksfordas pašvaldība Veksfordā 2018. gada oktobrī uzņēmuši GPP4Growth
projekta partnerus, iepazīstinot viņus ar vietēja un nacionāla līmeņa pētījumiem
un labās prakses piemēriem zaļo publisko iepirkumu jomā.
Divu dienu laikā projektu partneri piedalījās
semināros un praktisku piemēru izzināšanā par
zaļo iepirkumu projektiem. Pasākuma laikā
projekta dalībniekiem tika prezentēti trīs labās
prakses piemēri - ielu apgaismojuma izlabošana,
sociālo mājokļu renovācija un plūdu aizsardzības
sistēmas izbūve. Prezentētie piemēri lieliski
demonstrēja, ka “zaļāki” pirkumi ilgtermiņā
pašvaldībām sniedz būtiskas priekšrocības. Zaļo
projektu izstrāde un īstenošana var kalpot par
investīciju ilgtermiņā gan veselībai, gan labklājībai,
turklāt nereti tā nebūt nemaksā vairāk.
GPP4Growth partneru sniegtais vērtējums par
redzētu bija pozitīvs, un tika izteikta pārliecība, ka
braucienā gūtā pieredze turpmāk tiks izmantota ne
tikai projekta plānoto rezultātu sasniegšanai.
Veksfordas pašvaldības vadītājs Toms Enraits
(Tom Enright) pasākumu vērtēja kā lielisku iespēju
pašvaldībai parādīt praktiskus veidus, kā zaļie
iepirkumi var sniegt būtiskas priekšrocības
vietvarai. Tāpat viņš pateicās Komunikācijas,
klimata pārmaiņu un vides departamentam, kas jau
ilgstoši virzījies “zaļo iepirkumu” virzienā:
“Veksfordas pašvaldība turpinās izmantot visas
iespējas, lai savos preču un pakalpojumu
iepirkumos ietvertu vides faktorus un cenu - tas ir
ne vien būtiski apkārtējai videi, bet arī pierādījies,
ka ilgtermiņā šādi projekti sniedz būtisku pozitīvu
ietekmi uz pašvaldības finansēm.”

Stara Zagora Reģionālās ekonomikas
attīstības aģentūra (SZREDA) nacionālā
līmenī izteikuši pirmos priekšlikumus par
politikas maiņu Bulgārijā, balstoties uz
GPP4Growth projekta rezultātiem.
Šis ir pirmais GPP4Growth partneru ieteikums, kurā prasīts
mainīt valsts tiesisko regulējumu zaļo publisko iepirkumu
jomā.

GPP4Growth partneri ar DCCAE kolektīvu
Veksfordas pašvaldībā

Kā GPP4Growth projekta partneris,
SZREDA
rekomendējis
Lauksaimniecības, pārtikas un meža ministrijai un
Mežu aģentūrai grozīt Mežu likumu.
Rekomendācijās
uzsvars
likts
uz
pieteikšanos starptautiskajam sertifikācijas standartam “FSC”, pamatojot to ar
būtisku ieguvumu mēbeļu ražošanas
industrijai valstī.
Šis ir rezultāts labās prakses piemēram,
ko Stara Zagoras Tirdzniecības kamera
prezentēja vienā no vietējām iesaistīto
pušu
sanāksmēm,
kas
pilsētā
GPP4Growth projektā norisinājās 2017.
gada decembrī.
Balstoties uz šo sanāksmi, SZREDA
komanda konsultējās ar pārējiem projekta
partneriem un šo jautājumu iekļāva arī
paneļdiskusijā starpreģionu sanāksmē,
kas Stara Zagorā norisinājās 2018. gada
maijā un vienkopus pulcēja ekspertus no
visas Eiropas.
Pasākuma rezultātā tika izstrādāts
pielikums Mežu likuma 115. pantam, kas
kā aicinājums tika nosūtīts atbildīgajām
iestādēm.

Projekta jaunumi
Vides un teritoriālās plānošanas ministrija no
Spānijas
Andalūzijas
reģiona
vadības
piedalījusies semināru ciklā, kam dots
nosaukums “Atkritumu apsaimniekošana un
cirkulārā ekonomika: izaicinājumi un iespējas
nākotnes labā”.
Semināru ciklu organizēja COAMBA (Andalūzijas
Vides zinātņu koledža) sadarbībā ar bezpeļņas
organizāciju ECOEMBES, kas par mērķi izvirzījusi
iepakojuma aprites attīstīšanu Spānijā. Semināru
tēmu klāstā bija, piemēram, diskusijas par
ekodizainu un ZPI, cirkulārā ekonomika un
pašvaldību pārvadlība, gudrās pilsētas un atkritumu
apsaimniekošanas nākotnes vīzija.
Šo debašu kontekstā GPP4Growth projekta
partneri prezentēja projekta aktivitātes, diskutēja
par ilgtspējīgu atkritumu pārvaldību, kā arī sprieda
par dažādiem šķēršļiem un iespējām, kas
saistāmas ar zaļo kritēriju iekļaušanu publisko
iepirkumu jomā.

Venelins Dobrevs (SZREDA, Bulgārija)
piedalījās Cleantech Bulgaria organizētajā
jaunuzņēmumu prezentāciju dienā, kas veltīta
ilgtspējībai un zaļajai izaugsmei.
Vienas dienas pasākumā, ko 2018. gada 6.
decembrī rīkoja Sofijas Tehnoloģiju parka, Venelins
Dobrevs prezentēja GPP4Growth projektu,
sniedzot informāciju par ZPI nozari Eiropas
Savienībā, kā arī tirgus iespējām zaļu un ilgtspējīgu
risinājumu kontekstā. V.Dobrevs uzsvēra, ka
daudzos gadījumos iepirkumu veicējiem jāizņem
zaļais kritērijs, jo no uzņēmēju puses nav
pietiekama interese, tādēļ procedūra nav sekmīga.
Savukārt nelielas pašvaldības, kurām būtu interese
pēc ilgtspējīgiem risinājumiem, nereti ir pārlieku
mazi tirgus dalībnieki, lai tie varētu rosināt būtiskas
pārmaiņas nozarē.

Attēli:
1 & 2: Spānijas partneri COAMBA semināru ciklā
3: Venelins Dobrevs (SZREDA, Bulgaria)

Iesaistīto pušu sanāksmēs īss politikas izklāsts
GPP4Growth projektu katrs partneris reizi
pusgadā rīko lokālas iesaistīto pušu
tikšanās, kopā aicinot dažādu nozaru
ekspertus. Lai atvieglotu šādu sanāksmju
rīkošanu, DCCAE sagatavojusi īsu
politikas
izklāstu
par
pirmajām
sanāksmēm,
iekļaujot
izskanējušos
ieteikumus. Tajā ietverta arī metodika, ko
GPP4Growth partneri izmantos, lai
dokumentētu iesaistīto pušu ierosinājumus
un viedokļus, tā sekmīgāk informējot par
politiku izstrādi projekta teritorijās.

Turpmākie pasākumi
un aktivitātes


Nākamā pieredzes apmaiņas vizīte
norisināsies Antverpenē (Beļģijā) no
2018. gada 27. līdz 28. martam.

Antverpenes partneri rīkos divu dienu pieredzes
apmaiņas vizīti par ZPI līdzekļiem un kritērijiem,
kas ļauj noslēgt zaļos līgumus un veikt
investīcijas. Tāpat partneriem būs iespēja
iepazīties ar reģiona pārstāvjiem, kas dalīsies
pieredzē par savu līdzšinējo darbību ZPI jomā.
Antverpenes pārstāvji pēc pasākuma sagatavos
ziņojumu par iegūtajām zināšanām, savukārt
partneriem šī kalpos par iespēju iegūt jaunu
pieredzi, ko tālāk īstenot savās valstīs.



Pētījums par ZPI dzīves cikla izmaksu
aprēķina metodēm

Nākamā perioda laikā Patras Universitāte
sagatavos inovatīvu digitālo rīku dzīves cikla
izmaksu aprēķināšanai, kura mērķis ir sniegt
atbalstu reģioniem, identificējot un aprēķinot
tiešās un netiešās izmaksas dažādās produktu
kategorijās, kas visvairāk saistošas iesaistītajām
pusēm.



Seminārs par zaļo iepirkumu izvērtējumu
un atbilstības indikatoriem Latvijā, 2019.
gada jūnijā

Zemgales Plānošanas reģions gatavo ziņojumu,
kas iestādēm palīdzēs labāk izprast, kā īstenot
zaļo iepirkumu izvērtēšanu, piemēram, kādi ir
galvenie veiktspējas indikatori, kādus soda
mērus pieņemt līgumam nepildīšanas gadījumā,
kā motivēt pakalpojumu sniedzējus. Tāpat 2019.
gada jūnijā ZPR Jelgavā rīkos starpreģionu
tikšanos, kurā pārrunāt šos jautājumus un praksē
aplūkot Zemgales labās prakses piemērus.

Vai vēlies vienmēr būt informēts
par GPP4Growth jaunumiem?
Abonējiet mūsu informatīvo izdevumu
projekta mājaslapā:
interregeurope.eu/gpp4growth

Projekta partneri
Patras Universitāte (Grieķija)
Lombardijas regions (Itālija)

Lodzas regions (Polija)
Antverpenes province (Beļģija)
Vides un teritoriālās plānošanas ministrija, Andalūzijas
reģiona vadība (Spānija)
Zemgales Plānošanas
reģions (Latvija)
Stara Zagoras Reģionālās
ekonomikas attīstības
aģentūra (Bulgārija)
Komunikācijas, klimata
pārmaiņu un vides
departaments (Īrija)
Reģionālās attīstības un
dialoga fonds (Malta)

Sekojiet mums
Facebook

Twitter

LinkedIn

Informācijai vai jaunumiem par informatīvo
izdevumu lūdzam sazināties ar:
Ms. Liesbeth Taverniers
liesbeth.taverniers@provincieantwerpen.be

