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PROJECT IN VOGELVLUCHT 

GPP4Growth bracht 9 partners uit 9 
landen samen om ervaringen en goede 
praktijken uit te wisselen en hun kennis te 
verbeteren rond de implementering 
grondstoffenefficiëntiebeleid om eco-
innovatie en groene groei te bevorderen 
door groene overheidsopdrachten. 7 van 
hen blijven nog een jaar samenwerken 
voor de bijkomende activiteiten van het 
project. 

 

WWW.INTERREGEUROPE.EU/GPP4GROWTH  

Beste lezer, 

Welkom bij de eerste nieuwsbrief van het GPP4Growth-project naar aanleiding van de 
5e oproep voor extra activiteiten! 

GPP4Growth is een Europees project dat gefinancierd wordt door het INTERREG 
Europe-programma. Het project wil mogelijkheden creëren voor overheden om eco-
innovatie, grondstoffenefficiëntie & groene groei te stimuleren door groene 
overheidsopdrachten (Green Public Procurement, GPP). 

In het kader van de 5e oproep van GPP4GROWTH zullen de partners de impact van 
COVID-19 op de implementering van GPP in kaart brengen, voorbeelden van 
succesvolle werkwijzen verzamelen en veelbelovende paden voor herstel en 
veerkracht identificeren. 

Op de volgende pagina’s vindt u een beschrijving van de algemene context en de 
doelstellingen van de bijkomende activiteiten van het project, en daarnaast informatie 
over de laatste ontwikkelingen en komende evenementen.  

Er zullen twee GPP4Growth 5th call nieuwsbrieven, elk semester één, gepubliceerd 
worden. Via onze projectwebsite en deze nieuwsbrief zullen wij u op de hoogte 
houden van onze vorderingen en de belangrijkste resultaten. 

Het GPP4Growth-projectteam 

https://www.interregeurope.eu/gpp4growth/


  
  

 

 

 

Het project "Groene overheidsopdrachten voor grondstoffenefficiënte 

regionale groei - GPP4Growth" heeft tot doel het beleid rond 

grondstoffenefficiëntie te verbeteren en overheidsdiensten en bedrijven 

te ondersteunen bij de toepassing van levenscycluskostenbenaderingen 

en bij de verbetering van grondstoffen- en afvalbeheer, door gebruik te 

maken van groene overheidsopdrachten (GPP)

De uitbraak van COVID-19 heeft ervoor gezorgd dat de beleids- en 

economische actoren in de EU de groene regels voor 

overheidsopdrachten versoepeld hebben totdat in onmiddellijke 

sociaaleconomische behoeften was voorzien. Gezondheidsrisico's en 

grenssluitingen als gevolg van de pandemie zorgden voor een 

ongekende nood aan goederen en diensten die aangekocht werden, 

vaak op een manier die niet aan de GPP-criteria voldeed. De 

ongereguleerde en snelle processen voor de aanschaf van producten 

zoals wegwerpplastic leidden ook tot ecologische bezorgdheid en 

brachten aan het licht dat men niet voorbereid is om tijdens crisissen de 

duurzaamheidsvoorwaarden te handhaven. In het licht van deze 

"versoepeling" en "bevriezing" van de (financiële) GPP-stimuli moeten  

 

 

de GPP4GROWTH-partners gezamenlijk werken aan de verbetering van 

hun GPP-beleidsplanning en -implementatie voor territoriaal herstel en 

veerkracht, door middel van hun respectievelijke beleidsinstrumenten (6 

lopende en 1 voor de programmeringsperiode 2021-2027). 

 

Lead partner: University of Patras (GR) 
Contact person: Christos Bouras 
Telephone:  +30 2610960375 
Email: bouras@cti.gr 
Website:  http://www.upatras.gr/en 

CONTACT DETAILS 

PARTNERSHIP 

 
Universiteit van Patras (GR) 

 Regio Lombardije (IT) 

 Regio Lodzkie (PL) 

 Provincie Antwerpen (BE) 

 
Stara Zagora Regional Economic Development Agency (BG) 

 Department of Communications, Climate Action and Environment (IE) 

 Malta Regional Development and Dialogue Foundation (MT) 

The GPP4Growth 5th Call 

Het GPP4Growth project 

http://www.upatras.gr/en
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De partners zullen de impact van COVID-19 op de implementering van 
GPP in kaart brengen, voorbeelden van succesvolle praktijken 
verzamelen en veelbelovende trajecten voor herstel en veerkracht 
identificeren. Daarna zullen zij 3 interregionale workshops organiseren 
om kennis op te bouwen over  

a) gebruikmaken van synergieën met de financiële 
instrumenten van de EU voor snel herstel 

b) verbeteren van GPP van persoonlijke beschermingsmiddelen 
en medische uitrusting in hun regio's  

c) evalueren van de doeltreffendheid van het beleid tijdens 
COVID-19 en nadien; daarna zullen de partners hun 
beleidsplanning intercollegiaal toetsen (in de context van PI's) 
om de crisisaankoopprocessen beter af te stemmen op de 
Green Deal van de EU 

Bovendien zullen zij in elke regio vergaderingen organiseren (1 per 
semester) en de projectresultaten communiceren naar 
belanghebbenden en input over nieuwe maatregelen te ontvangen. De 
belangrijkste geplande resultaten: 

a) een gezamenlijk verslag over stand van zaken door COVID-19 
b) 3 interregionale workshops & 3 documenten over de 21 goede 

praktijken per partner 
c) 14 stakeholdervergaderingen 
d) 2 nieuwsbriefcampagnes en 7 infodagen (1 dag elk) om de 

mogelijke begunstigden van de beleidsinstrumenten te informeren 
over nieuwe maatregelen en herstel kansen

Startbijeenkomst  

De startbijeenkomst van GPP4Growth – 5th call vond online plaats op 14 

september 2021 en markeerde het begin van het jaar bijkomende 

activiteiten. De universiteit van Patras, de instelling die het project 

beheert, organiseerde leidde de bijeenkomst. Dertien deelnemers van 

de zeven projectpartners namen deel aan het evenement. PP5 en PP6 

van het oorspronkelijke GPP4Growth-project nemen niet deel aan de 

extra activiteiten. 

In de verschillende sessies bespraken de deelnemers alle aspecten van 

de activiteiten die in het GPP4Growth-aanvraagformulier (AF) zijn 

voorzien. Tijdens de eerste sessie presenteerde UPAT het overzicht en 

de visie van GPP4Growth – 5th call voor bijkomende activiteiten en het 

werkplan van het project. In sessie 2 en 3 presenteerden SZREDA en 

UPAT en MRDDF en UPAT respectievelijk de activiteiten van het eerste 

en van het tweede semester. De vergadering werd afgesloten met een 

voorstel voor de herschikking van de activiteit van PP8, aangezien die de 

activiteit niet zal kunnen uitvoeren.

  

1ste semester  

Project activities 
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 Activiteit A1: COVID-19 Stand van zaken 

De GPP4GROWTH-partners gaven tekst en uitleg over de uitdagingen in het kader van de implementatie van 

GPP-praktijken in hun land als gevolg van de Covid-19-pandemie. De partners verzamelden gegevens over 

het effect van de Covid-19-crisis op GPP en voorbeelden van succesvolle GPP in reactie op en tijdens de 

Covid-19-crisis.

Activiteit A3.1: Stakeholdervergaderingen 

De GPP4GROWTH-partners organiseerden stakeholdersvergaderingen (overeenkomstig projectactiviteit A3) met de nadruk op: a) documenteren en 

analyseren van de problemen bij de implementatie van groene overheidsopdrachten (GPP) tijdens de pandemie, b) delen van voorbeelden van 

geslaagde GPP-implementatie en c) identificeren van mogelijkheden om GPP te gebruiken voor een doeltreffend beheer van beleidsinstrumenten na 

de pandemie.

Activiteit A2: Workshop over synergiën met Europese financiële instrumenten 

De A2-workshop over synergetische acties met financiële instrumenten van de EU zal op 30 maart (10:00-13:00 CET) online worden gehouden en 

worden gehost door UPAT. Op de regionale stakeholderbijeenkomsten die dit semester worden gehouden, kunnen de financiële synergiën aangebracht 

worden. Ze zullen worden geëvalueerd en gedeeld worden als goede praktijken. 

Hoogtepunten van partners 

• Het Griekse "Nationaal actieplan 
voor groene overheidsopdrachten" werd 
goedgekeurd. De doelstellingen van het 
nationale actieplan voor de bevordering van 
groene overheidsopdrachten (GPP) zijn: 
1) Vaststelling en toepassing van een 
basisniveau van toepassing van groene 
criteria bij overheidsopdrachten voor 
producten, diensten en projecten.  
2) Geleidelijke toename van de GPP in de 
komende drie jaar in bepaalde sectoren.  
3) Ruimere integratie van levenscyclus-
kostenanalyse in overheidsopdrachten.  
4) Verspreiding van de economische en 
milieuvoordelen van GPP.  
5) Bewustmaking, capaciteitsopbouw en 
actieve deelname van belanghebbenden 
(aanbestedende diensten en economische 
actoren) aan GPP. 
6) Toezicht op de verwezenlijking en 
actualisering van de doelstellingen.  
Meer informatie: 
https://www.mindev.gov.gr/green-public-
procurement/about-gpp-national-action-
plan/?lang=en.  

UPAT nam ook deel aan het Interreg Europe 
webinar "Inzameling en recycling van 
kunststofafval" van het Policy Learning 
Platform. 
• Op het internationale seminar van 
het CITYCIRCLE-project, rond de overgang 
van steden naar een verbeterde circulaire 
economie werden het GPP4Growth-project 
en de verwezenlijkingen van de Bulgaarse 
partner SZREDA voorgesteld. Goede 
voorbeelden van de toepassing van groene 
criteria in overheidsopdrachten uit de regio en 
het land werden er toegelicht. 

• De belangrijkste stakeholders voor 
GPP4Growth in Vlaanderen kwamen op 9 
december 2021 online bijeen. De vergadering 
ging over de voortgang van het GPP4growth-
actieplan in pandemische omstandigheden, 
en GPP-beleidsinitiatieven in Vlaanderen en 
België. Het was een vruchtbare bijeenkomst, 
of zoals twee nieuwe vertegenwoordigers het 
verwoordden: "Blij om zoveel enthousiasme 
rond de virtuele tafel te zien!" en "Leuk om te 
voelen dat er heel veel bereidheid en drive is 
om hier samen aan te werken!” 
• LODZKIE organiseerde op 
24/2/2022 een online regionale 
stakeholderbijeenkomst onder de titel: 

"Circulair perspectief in de economie van de 
regio 2022+". Het hoofddoel van de 
bijeenkomst was het beoordelen van urgente 
territoriale behoeften en het bespreken van 
mogelijkheden om daaraan te voldoen, 
rekening houdend met aandacht voor milieu. 
De deelname van Quadruple Helix 
stakeholders (24 in totaal), uit de 
overheidssector, het bedrijfsleven, de 
academische wereld en de samenleving, 
zorgde voor verschillende perspectieven en 
inzichten. 
• Op 16 december 2021 heeft regio 
Lombardije deelgenomen aan de nationale 
coördinatietafel die door het Italiaanse 
Ministerie voor Ecologische overgang online 
was georganiseerd over het GPP-thema. Het 
was een belangrijke gelegenheid om met de 
betrokken partijen en andere regio's van 
gedachten te wisselen over de minimum 
milieucriteria bij overheidsopdrachten en 
over de stand van zaken van de 
implementering van de regionale GPP-
actieplannen. De regio Lombardije - die haar 
actieplan in het kader van het GPP4Growth-
project in 2020 heeft goedgekeurd - is dan 
ook begonnen met de eerste stappen voor de 
actualisering ervan. 

https://www.mindev.gov.gr/green-public-procurement/about-gpp-national-action-plan/?lang=en
https://www.mindev.gov.gr/green-public-procurement/about-gpp-national-action-plan/?lang=en
https://www.mindev.gov.gr/green-public-procurement/about-gpp-national-action-plan/?lang=en
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Activiteiten 2de semester: 

A4 GPP-benchmarkingworkshop 

Volgend op A1 en A3 zal elke partner nieuwe GPP-indicatoren voorstellen, die samen zullen worden getest in een interactieve benchmarking-oefening, zodat 

het partnerschap specifieke GPP-indicatoren kan vaststellen om de beleidsinstrumenten en -implementering ten aanzien van GPP in crisissituaties te 

beoordelen. 

A5 Noodaankopenworkshop 

De partners zullen oplossingen uitwisselen voor het wegnemen van belemmeringen bij de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen en medische 

uitrusting en een kader ontwikkelen voor de integratie van fast-track processen in hun beleidsinstrumenten. 

A3.2 Stakeholdervergaderingen 

Stakeholders zullen feedback geven voor territoriaal herstel, veerkracht & verbetering van PI-governance (volgens A4 en A5). 

 

 

 

 

Voor meer informatie over de komende regionale stakeholderbijeenkomsten kunt u terecht op onze website: 

www.interregeurope.eu/gpp4growth of bij liesbeth.taverniers@provincieantwerpen.be 

 

 

 

WILT U DEEL UITMAKEN VAN GPP4GROWTH EN MEER WETEN? 

Abonneer u op onze nieuwsbrief via de website: www.interregeurope.eu/gpp4growth.  

EDITORIAAL 

Voor alle info of updates over de nieuwsbrief kunt u contact opnemen met: 

Mr. Vasileios Kokkinos |  kokkinos@cti.gr 

Ms. Liesbeth Taverniers | liesbeth.taverniers@provincieantwerpen.be 

Geplande evenementen 
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