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ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΜΙΑ
ΜΑΤΙΑ
Το
GPP4Growth
συγκεντρώνει
εννέα εταίρους από εννέα χώρες, οι
οποίοι ανταλλάσσουν εμπειρίες και
πρακτικές ώστε να βελτιώσουν την
ικανότητά τους στην εφαρμογή
πολιτικών αποδοτικότητας πόρων
που προωθούν την οικολογική
καινοτομία
και
την
πράσινη
ανάπτυξη μέσω των πράσινων
δημόσιων συμβάσεων.

Το GPP4Growth είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από
το πρόγραμμα INTERREG Europe, το οποίο έχει ως στόχο να
δημιουργήσει ευκαιρίες για τις δημόσιες αρχές να προωθήσουν την
οικολογική καινοτομία, την αποδοτικότητα των πόρων και την πράσινη
ανάπτυξη μέσω των Πράσινων Δημόσιων Προμηθειών.
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, οι εταίροι του έργου έχουν
προχωρήσει σημαντικά με την υλοποίηση του έργου, εστιάζοντας σε
δραστηριότητες για την προώθηση της ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ
περιφερειών και στη διοργάνωση συναντήσεων σε εθνικό επίπεδο με
βασικούς ενδιαφερόμενους, οι οποίοι έχουν δείξει μεγάλο ενδιαφέρον
για το πρόγραμμα και τους στόχους του. Στις επόμενες σελίδες, θα
βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις και τις
επερχόμενες δραστηριότητες του GPP4Growth.
Μέσω του ιστοτόπου του έργου GPP4Growth και αυτού του περιοδικού
ενημερωτικού δελτίου, το οποίο δημοσιεύεται κάθε έξι μήνες, σας
ενημερώνουμε για την πρόοδο και τα βασικά αποτελέσματα.

Η ομάδα του προγράμματος GPP4Growth
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Διαπεριφερειακό
εργαστήριο
για
οικολογικά
σήματα και μη αποκλειστικές πρακτικές ΠΔΣ
Ο Οργανισμός Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης της Στάρα Ζαγόρα (SZREDA) διοργάνωσε και φιλοξένησε
ένα διήμερο εργαστήριο για τις περιφερειακές αρχές στη Στάρα Ζαγόρα από τις 16 έως τις 17 Μαΐου, με τη
συμμετοχή όλων των εταίρων του έργου GPP4Growth και μελών των ενδιαφερομένων μερών. Το εργαστήριο
επικεντρώθηκε στον τρόπο χρήσης των οικολογικών σημάτων για την εφαρμογή περιβαλλοντικών κριτηρίων και
την επαλήθευση της συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές στις δημόσιες συμβάσεις, χωρίς να οδηγεί σε
αθέμιτο όφελος ή μειονέκτημα για τους πιθανούς υποψήφιους.
Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες συζήτησαν για την περιβαλλοντική επισήμανση, τη χρήση
οικολογικών σημάτων για την προώθηση της εφαρμογής πράσινων κριτηρίων και κριτηρίων αειφορίας στις
δημόσιες συμβάσεις, παράγοντες που επηρεάζουν τις επιχειρήσεις σε βασικούς τομείς GPP4Growth για συμμετοχή
σε πράσινους διαγωνισμούς και συμβάσεις και προσδιορίστηκαν μέτρα βελτίωσης των υφιστάμενων πολιτικών ΠΔΣ
για την προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων και της διαχείρισης αποβλήτων.
Τα μέλη του SZREDA ανέπτυξαν μια συνοπτική έκθεση σχετικά με τα κύρια συμπεράσματα και οι εταίροι
διοργανώνουν συναντήσεις ενημέρωσης για τη διάδοση των διδαγμάτων που αντλήθηκαν στους οργανισμούς
τους.

3ες περιφερειακές συνεδριάσεις
ενδιαφερόμενων μερών
Τους τελευταίους μήνες, όλοι οι εταίροι έχουν οργανώσει επιτυχείς
συναντήσεις
των
ενδιαφερομένων
στις
περιφέρειές
τους,
λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές κατευθύνσεις που παρέχονται από το
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Χωροταξικού Σχεδιασμού της
Περιφερειακής Κυβέρνησης της Ανδαλουσίας.
Αυτή η τρίτη σειρά συναντήσεων με τους ενδιαφερόμενους στόχευε
στην ευαισθητοποίηση αυτών και στην εμβάθυνση των γνώσεών τους
σχετικά με τη χρήση των οικολογικών σημάτων στις ΠΔΣ. Επιπλέον,
κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου παρουσιάστηκαν οι συμμετέχοντες
με τη συνολική πρόοδο στην υλοποίηση των έργων και τα
αποτελέσματα από τις δραστηριότητες του έργου (π.χ. διερεύνηση
των φραγμών στην εφαρμογή των ΠΔΣ).
Βασικοί φορείς που επηρεάζουν τα θέματα πολιτικής στις περιφέρειες
GPP4Growth, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων των δημόσιων
διοικήσεων και των ειδικών προμηθειών, καθώς και εκπρόσωποι του
κλάδου και του ακαδημαϊκού χώρου, παρείχαν τη συμβολή τους για
τα προτεινόμενα μέτρα πολιτικής για τις δημόσιες συμβάσεις.
Πληροφορήθηκαν σχετικά με τον σημαντικό ρόλο που πρέπει να
διαδραματίσουν κατά τη διάρκεια των δύο φάσεων του έργου και
εξέφρασαν το αυξημένο ενδιαφέρον και την επιθυμία τους να
συνεχίσουν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Αξιοποίηση ευκαιριών για πράσινες αγορές.
Η Bernie Kiely (DCCAE) συμπεριλήφθηκε στο News Alert της ΕΕ για τις ΠΔΣ,
συζητώντας την ανάπτυξη πράσινων, βιώσιμων και κυκλικών προμηθειών στην
Ιρλανδία. Ακολουθεί ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη :
Πώς εξελίσσονται οι πράσινες δημόσιες συμβάσεις (ΠΔΣ) στην Ιρλανδία ?
Στην Ιρλανδία, περίπου 12,5% των συνολικών δημόσιων δαπανών (9 δισ. Ευρώ)
διατίθενται για αγαθά και υπηρεσίες που παρέχονται σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, το
κράτος έχει σημαντική επιρροή στην αγορά. Γνωρίζουμε ότι η ενσάρκωση των ΠΔΣ σε
βασικές αποφάσεις αγοράς θα διασφαλίσει ότι οι δημόσιες δαπάνες μας στηρίζουν
τους στόχους μας για το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα. Οι δημόσιες συμβάσεις είναι
γενικά συνάρτηση του Τμήματος Δημόσιων Δαπανών και Μεταρρυθμίσεων και του
Γραφείου Δημοσίων Συμβάσεων. Προφανώς στο DCCAE, έχουμε συμφέρον να
διασφαλίσουμε ότι οι δημόσιες συμβάσεις εξυπηρετούν τις ευρύτερες κυβερνητικές
πολιτικές μας σχετικά με την αλλαγή του κλίματος, τις προτεραιότητες βιώσιμης
ανάπτυξης και τα σχέδια κυκλικής οικονομίας..
Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της συνέντευξης, πατήστε εδώ.

Οι ανάγκες ΠΔΣ σε περιοχές συνεργασίας και βασικοί
παράγοντες για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων στις ΠΔΣ
Οι συνεργάτες του GPP4Growth ερεύνησαν τα
οφέλη, τα εμπόδια και τις ευκαιρίες που
συνδέονται με α) την υιοθέτηση και την
αποτελεσματική
εφαρμογή
των
ΠΔΣ
στις
περιφέρειες που εμπλέκονται στο έργο, καθώς και β)
τα
εμπόδια
και
τους
παράγοντες
που
επηρεάζουν την απόφαση των επιχειρήσεων να
συμμετέχουν
σε
διαγωνισμούς
με
περιβαλλοντικά κριτήρια.
Σκοπός αυτών των μελετών είναι να παράσχουν ένα
εργαλείο για τους υπεύθυνους για τη χάραξη
πολιτικής και τους ενδιαφερόμενους να κατανοήσουν
τα πολιτικά εμπόδια που εμποδίζουν τις δημόσιες
αρχές και τις επιχειρήσεις να επιδιώξουν πράσινες
συμβάσεις και προσφορές. Επιπλέον, οι μελέτες αυτές
στοχεύουν στη βελτίωση της διαχείρισης και της
εφαρμογής των μέσων πολιτικής, επισημαίνοντας τα
οικονομικά οφέλη που απορρέουν από την εφαρμογή
των ΠΔΣ στη διαχείριση των δημόσιων συμβάσεων.
Τρίτον, παρουσιάζουν τα πιο έντονα στοιχεία που
απορρέουν από περιβαλλοντικά βιώσιμες πρακτικές
δημόσιων συμβάσεων.
Μεταξύ των βασικών διδαγμάτων που προέκυψαν,
εντοπίστηκαν τα ακόλουθα βασικά σημεία:


Οι δημόσιες διοικήσεις και οι επιχειρήσεις έχουν
παρόμοια οράματα σχετικά με τις ευκαιρίες και τα
πλεονεκτήματα των ΠΔΣ, που μπορούν να
αποτελέσουν καθοριστικό παράγοντα για την
ανάπτυξη της αγοράς της πράσινης οικονομίας. Η
πλειονότητα
των
συμμετεχουσών
δημόσιων
αρχών έχουν εφαρμόσει, τουλάχιστον σε μια
περίπτωση,
κάποιο
είδος
περιβαλλοντικών
κριτηρίων ανάθεσης στις διαδικασίες σύναψης
συμβάσεων και θα συνεχίσει να το κάνει σε μια
προσπάθεια προώθησης της προστασίας του
περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης.



Οι δημόσιες αρχές και οι επιχειρήσεις δηλώνουν
διαφορετικά
κωλύματα
και
εμπόδια
στην
εφαρμογή των ΠΔΣ σε σχέση με τον οικονομικό,
κοινωνικό και περιβαλλοντικό ρόλο τους στην
κοινωνία.
Συγκεκριμένα,
οι
εταιρείες
που
συμμετείχαν
στην
έρευνα
αντιμετωπίζουν
ορισμένους περιορισμούς όσον αφορά την
ανάληψη πράσινων προσφορών, όπως η έλλειψη
τεχνικής εμπειρίας σε πράσινες προσφορές και το
προσωπικό χαμηλού επιπέδου. Παράλληλα, η
περιορισμένη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση
και συνείδηση αναφέρεται επίσης ως σημαντικός
εσωτερικός φραγμός στην εφαρμογή των ΠΔΣ.
Ωστόσο, τα αποτελέσματα των ερευνών δείχνουν
ότι οι δημόσιες αρχές έχουν μεγάλη ικανότητα να
οδηγούν την αγορά μέσω της ζήτησης τους και να
σταθεροποιούν το κόστος όταν εφαρμόζουν
ευρέως τις ΠΔΣ.



Βασικοί παράγοντες για την υιοθέτηση πράσινων
πρακτικών και αυξημένης εμπλοκής επιχειρήσεων
στις ΠΔΣ είναι: η πρόσβαση σε πληροφορίες
σχετικά με τις ευκαιρίες προμηθειών, η διαφάνεια
σε όλα τα στάδια της διαδικασίας υποβολής
προσφορών, οι καλές ρυθμιστικές συνθήκες και η
πολιτική υποστήριξη. Αυτοί αναφέρθηκαν ως οι
πιο έντονοι παράγοντες που σχετίζονται με την
προθυμία και την ικανότητα των επιχειρήσεων να
συμμετέχουν σε πράσινες προσφορές.

Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών θα βοηθήσουν
τους εταίρους στο πλαίσιο των ενεργειών τους προς
τους στόχους του προγράμματος GPP4Growth και, ως
εκ τούτου, θα ενισχύσουν το ρόλο των ΠΔΣ στα
περιφερειακά προγράμματα και τις πολιτικές τους.

Επόμενες Δραστηριότητες
Παρακάτω παρουσιάζεται μια επισκόπηση ορισμένων από τις βασικές δραστηριότητες του έργου που θα προκύψουν
πριν από το τέλος του έτους:





Όλοι οι εταίροι θα διοργανώσουν μια συνεδρίαση των ενδιαφερομένων που θα επικεντρωθεί στη χρήση του
κόστους κύκλου ζωής στη διαδικασία ΠΔΣ.
Όλοι οι εταίροι θα ταξιδεύσουν στην Ιρλανδία όπου το DCCAE θα φιλοξενήσει επίσκεψη μελέτης (study visit) 2
ημερών. Κατά τη διάρκεια αυτής της εκδήλωσης, οι εταίροι θα έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν τις εμπειρίες
τους από τις υπάρχουσες διαδικασίες, μέτρα και κριτήρια των ΠΔΣ, καθώς και να μάθουν για τις διαδικασίες
που οδήγησαν σε επενδύσεις σε πράσινες συμβάσεις στην Ιρλανδία
Θα δημοσιευθούν σύντομα ενημερωτικά δελτία πολιτικής τα οποία βασίζονται στις ερευνητικές εκθέσεις που
αναπτύχθηκαν από τους εταίρους κατά τη διάρκεια του έργου.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
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Για κάθε πληροφορία ή ενημέρωση σχετικά με το
ενημερωτικό δελτίο, παρακαλούμε επικοινωνήστε με:

Τμήμα Επικοινωνιών, Κλιματικής Δράσης
και Περιβάλλοντος (IE)
Ίδρυμα για την Περιφερειακή Ανάπτυξη και
το Διάλογο Μάλτας(ΜΤ)
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