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Скъпи читателю,
Добре дошъл в
първото издание на
информационния
бюлетин за проект
„GPP-STREAM“!
„GPP-STREAM“ е
европейски проект,
финансиран от
програма „ИНТЕРРЕГ
Европа“, целящ да
създаде възможности
за регионалните
власти да подпомагат
екологичните
нововъведения,
ефективното
използване на
ресурсите и зелените
политики чрез зелени
обществени поръчки
(ЗОП).

издания в следващите
2 години, така че не се
колебайте и се
абонирайте на
www.interregeurope.eu/
gpp-stream .
Ние ще ви
информираме за
развитието и
резултатите от проекта
чрез сайта на проекта,
чрез организирани
събития по темата,
както и чрез
информационни
бюлетини.
Екипът на проект
„GPP-STREAM“.

Проектът накратко

Проект „GPP-STREAM“
цели да разработи
инструменти за
управление, прилагане и
наблюдение на
политиките, които
внедряват ЗОП, за да се
гарантира, че
ефективността на
използване на ресурсите
ще бъде максимално
повишена, както и че
целите за ефективност
на ресурсите са
институционализирани
чрез ЗОП.

В следващите
страници ще откриете
интересни материали
относно същността и
целите на проекта,
както и информация за
развитието му и за
предстоящите
събития, свързани с
него.
Информационният
бюлетин на „GPPSTREAM“ ще има 7
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Проект „GPPSTREAM“
Регионите на ЕС играят
разнообразна роля в
усвояването на политики за
ЗОП разработвайки
планове за тях и
внедрявайки ги във всички
политически инструменти,
които те управляват.
Регионите могат да купуват
ресурсно ефективни стоки
и услуги, съобразени с
екологичните
нововъведения и да играят
важна роля за насърчаване
на икономиките с поефективно използване на
ресурсите. Има какво да се
подобрява в усвояването
на ЗОП по отношение на
програмите, финансирани
от ЕС и други политически
инструменти, както и в
изпълнението от страна на
бенефициентите и в
мониторинга на
прилагането на ЗОП,
следователно и в оценката
за ползите от тях. В Европа
са разработени
инструменти за ЗОП, общи
екологични критерии,
материали за обучение и
бюра за помощ. Все още
има ограничени познания
относно начините за
внедряване на
екологичните критерии във
финансирането и в

прилагането на
стратегиите. „GPPSTREAM“ се основава на
идеята, че
междурегионалното
сътрудничество може да
спомогне за интегриране на
политиките за ЗОП в
съответните
администрации и да
гарантира, че мерките за
ефективност на ресурсите
се разпространяват, а
ползите са широко
известни.

Цели на проекта
1. Определяне, събиране и
споделяне на добри
практики и инструменти за
прилагане на ЗОП,
ориентирани към
ефективно използване на
ресурсите, сред
отговорните институции;
2. По-добро интегриране на
целите и дейностите на
ЗОП в програмите за
финансиране и плановете
за развитие;
3. Подобряване
компетенциите на
национални и регионални
администрации за да се

стимулират действия
за по-масово
прилагането на ЗОП;
4. Подобряване на
мониторинга при
прилагането на ЗОП
чрез специфични
планове и политики;
5. Стимулиране
търсенето на „зелени“
стоки и услуги на всеки
етап от прилагането на
политиките, включително
тези политики, които не се
управляват пряко от
властите, разработили ги.

Очаквани резултати









5 международни
обучителни събития
Най-малко 300
участници
13 уебинара
Набор от 5
инструмента за
ЗОП и една онлайн
платформа
8 политически
инструмента от 5
страни от ЕС ще
внедрят ЗОП.
40 европейски
политики, които ще
взаимстват
проектния подход

Данни за контакт:
Водещ партньор: Автономна
област Фриули- Венеция Джулия
Лице за контакти: Джузепе Кан
Телефон: +39 0432279712
Имейл: gpp-stream@regione.fvg.it
Уебсайт: www.interregeurope.eu/gppstream
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GPP-STREAM партньорство
Проектът включва добре балансирано съчетание от партньори, идващи от няколко основни
сектора: публични органи (местни, регионални и национални), научни институции,
неправителствени организации (НПО) и енергийни агенции. Заедно, ние обединяваме различни
гледни точки и обхващаме редица заинтересовани лица, предоставяйки информация и опит в
областта на енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници, екологичните
продукти и разработването на политики. Характерно за партньорството е силното международно
взаимодействие, обхващащо 5 държави в рамките на програма „ИНТЕРРЕГ Европа“, осигурявайки
добро географско и културно покритие, както и достатъчно внимание към проблемите на широк
кръг от институции и организации от различни европейските държави.
Автономна област Фриули- Венеция
Джулия (Водещ партньор), Италия

www.regione.fvg.it

Областна администрация Лацио,
Италия

www.regione.lazio.it

Фондация „Екосистеми“, Италия

www.fondazioneecosistemi.org

Министерство на околната среда,
Румъния

www.mmediu.ro

Агенция за развитие на
североизточен район, Румъния

www.adrnordest.ro

Община Габрово, България

www.gabrovo.bg

Сдружение „Център за устойчивост
и икономическо развитие“, България

www.cseg.eu

Сдружение на общините от област
Рибера Алта, Испания

www.manra.org

Регионална енергийна агенция
Оверн-Рона-Алпи, France

www.auvergnerhonealpes-ee.fr
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Първа международна среща и първо обучение

Първата международна среща на
проект „GPP-STREAM“ се проведе на
28-29-30 ноември 2018 в Триест,
Италия, отбелязвайки началото на
четиригодишния проект „ИНТЕРРЕГ
Европа“. Домакин беше Автономна
област Фриули- Венеция Джулия,
който е и водещият партньор в
проекта. Всичките 9 партньора имаха
свои представители на срещата.

Срещата се състоеше от сесии, по време на които участниците представиха
презентации, посветени на всички аспекти на планираните дейности, предвидени
от формуляра за кандидатстване на проект „GPP-STREAM“. В края на срещата се
проведе активна дискусия, благодарение на която участниците достигнаха до
общо разбиране по ключовите въпроси, одобрявайки списък на дейности, които
трябва да бъдат свършени по време на втория семестър от проекта.
Срещата предостави също много
добра възможност да се псотигне
взаимодействие с италианските
партньори и особено с
бенефициентите на политическите
инструменти, както и да се споделят
най-добрите практики от Италия в
областта на ЗОП и на интегрирането
на принципите за устойчивост в
управлението на средства от ЕС и на
плановете за развитие на селските
райони.
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Предстоящи събития
Регионални срещи със заинтересованите лица: всеки семестър ще се организират
срещи със заинтересованите страни. Партньорите ще се срещнат с ключови
организации, които влияят върху политическите въпроси в регионите, обхванати
от проекта „GPP-STREAM“, за да получат информация за предстоящите мерки,
които ще бъдат предложени за стимулиране на ЗОП. Всички партньори ще
организират по една регионална среща на семестър със заинтересованите страни
в своя регион и ще представят доклади за натрупания опит и постигнатите
заключения. Целта на тези срещи е заинтересованите страни да получат
необходимата им информация и да се осигури активното им участие в
изпълнението на регионалните планове за действие. По време на срещите
партньорите ще имат възможността най-вече да се запознаят с проблемите, които
трябва да бъдат решавани по време на етапа на изпълнение на плановете за
действие (фаза 2 на проекта), както и да осигурят участието на специфичните
организации на заинтересованите страни в подготовката на тези планове.
За повече информация относно предстоящи срещи със заинтересованите страни
посетете нашия сайт: www.interregeurope.eu/gpp-stream

ИСКАТЕ ЛИ ДА СТЕ ЧАСТ ОТ ПРОЕКТ „GPP-STREAM“ И ДА НАУЧИТЕ ПОВЕЧЕ ?
Абонирайте са за информационната ни брошура чрез сайта: www.interregeurope.eu/gpp-stream

РЕДАКТОР
За всякаква информация или актуализация на бюлетина се свържете с:
Г-н Георги Симеонов | georgi.simeonov@cseg.eu

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В:
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