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Beste lezer,
Welkom bij de eerste editie van de nieuwsbrief van het GPP4Growth Project!
GPP4Growth is een Europees project dat gefinancierd wordt door het INTERREG
Europe Programme. Het project wil overheidsinstanties de mogelijkheid bieden om
eco-innovatie, grondstofefficiëntie en groene groei te stimuleren door middel van
Green Public Procurement (GPP) , groene overheidsopdrachten.
Op de volgende pagina’s leest u een artikel over de algemene context en doelstellingen
van het project, en informatie over de recentste ontwikkelingen en komende
activiteiten.
De GPP4Growth-nieuwsbrief zal om de zes maanden worden gepubliceerd. We
houden u op de hoogte van onze vooruitgang en belangrijkste resultaten via onze
projectwebsite en deze periodieke nieuwsbrief.
Het GPP4Growth-projectteam

WWW.INTERREGEUROPE.EU/GPP4GROWTH
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PROJECT IN EEN NOTENDOP
GPP4Growth brengt negen partners uit
negen landen samen zodat ze ervaringen en
praktijken kunnen uitwisselen en een beter
beleid kunnen voeren met nadruk op
grondstofefficiëntie, waarbij eco-innovatie en
groene groei bevorderd worden door middel
van GPP.

Het GPP4Growth
Project
Het ‘groene overheidsopdrachten voor een grondstofefficiënte regionale
groei - GPP4Growth’-project wil het grondstofefficiëntiebeleid verbeteren,
overheden en ondernemingen steunen bij het aannemen van
levenscycluskostenbenaderingen en het algemeen beheer van grondstoffen
en afval te verbeteren via het gebruik van GPP.
Het project geeft de betrokken overheden de kans om praktijken en
ervaringen te delen (die relevant zijn voor de voordelen en methodes voor
GPP-implementatie, het gebruik van gemeenschappelijke GPP-criteria in
belangrijke sectoren en de identificatie van mogelijkheden om GPP toe te
passen) en om de geleerde lessen op te nemen in regionale strategieën en
actieplannen.

het gebruik van nieuwe gunningscriteria voor ecologische
overwegingen. Het bijgewerkt kader dat tot stand komt, zal de noden in
verband met de naleving van nieuwe Europese regelgeving voor
overheidsopdrachten moet aanpakken.

Op die manier pakt het project de behoeften van de regio’s op het vlak van
het vergroenen van hun overheidsopdrachten aan, in het licht van nieuwe
Europese regelgeving voor overheidsopdrachten. Europese
overheidsinstanties geven 14% van het EU-BBP uit aan goederen, diensten
en werken met een totale geschatte waarde van 1,8 triljoen euro per jaar.
Die koopkracht moet nu milieuvriendelijke en grondstofefficiënte goederen
en diensten bevorderen (zoals energie-efficiënte elektronische en
elektrische apparatuur, duurzame bouwwerken, openbaar vervoer met een
lage emissie, etc). GPP4Growth zal de overheden nieuwe kansen helpen
grijpen om hun koopkracht te gebruiken om eco-innovatie,
grondstofefficiëntie en groene groei te stimuleren, voornamelijk door

CONTACTGEGEVENS
Belangrijkste partner: Universiteit van Patras
(GR)
Contactpersoon: Christos Bouras
Telefoonnummer: +30 2610960375
Email: bouras@cti.gr
Website: http://www.upatras.gr/en

Projectdoelen
Projectdoelstellingen:
•

De capaciteit van regionale regeringen bevorderen zodat ze een
doeltreffend, grondstofefficiënt beleid kunnen implementeren in
hun toepassing van groene overheidsopdrachten.

•

De
implementatie
van
het
nationale/regionale
grondstofefficiëntiebeleid verbeteren, ondernemingen drijfveren
bieden om ecologische factoren en kosten te overwegen bij de
productie van goederen en/of de levering van goederen, diensten
en werken.

•

Regionaal/nationaal geld beschikbaar maken voor de financiering
groene overheidsopdrachten om de ontwikkeling van nieuwe
groene producten en diensten aan te moedigen.

•

Het draagvlak bij regionale actoren vergroten en hun zorgen dat
ze op de hoogte zijn van de invloed van groene
overheidsopdrachten op de toepassing van duurzame
consumptie- en de productiepatronen door bedrijven die in de
regio’s werkzaam zijn.

VERWACHTE RESULTATEN
•

Een toename van meer dan 7% in het aantal bedrijven in de
partnerregio’s dat ecologische factoren en kosten integreert in de
productie van goederen en/of de verlening van voorraden, diensten en
werken.

•

Een toename van 200 personeelsleden in overheden, die
grondstofefficiëntiebeleid doeltreffend implementeren in hun
toepassing van groene overheidsopdrachten.

•

10 miljoen euro ter beschikking om de ontwikkeling van nieuwe
groene producten en diensten te bevorderen.
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Projectactiviteiten
GPP4Growth brengt negen partners uit negen landen samen zodat ze ervaringen en praktijken kunnen uitwisselen en een beter beleid kunnen voeren
met nadruk op grondstofefficiëntie, waarbij eco-innovatie en groene groei bevorderd worden door middel van GPP. Projectactiviteiten omvatten:
‐

Analyse van de factoren die bedrijven doen bepalen of ze meewerken met groene offertes en contracten

‐

Evaluatie van het huidige regionaal en nationaal beleid dat eco-innovatie en groene groei via GPP moet bevorderen.

‐

Identificatie van goede voorbeelden van GPP- die voor de implementatie van groene contracten hebben gezorgd.

‐

Ontwikkeling van een digitale levenscycluskostenmethode (LCC) en hulpmiddelen voor alle Europese overheden om de toepassingen van LCC op
elkaar af te stemmen.

‐

Aanmoedigen van interregionaal leren en capaciteitsopbouw door middel van workshops, ervaringsbezoeken en beleidsleerbijeenkomsten.

‐

Gezamenlijke ontwikkeling van actieplannen om de verbetering van de beleidsinstrumenten waar het project op gericht is.

‐

Bewustzijn verhogen door de projectresultaten en -kennis pte romoten en verspreiden buiten het partnerschap.

De activiteiten zijn als volgt gestructureerd:
1.

Gezamenlijke analyses en beoordelingen door collega’s (thematische studies, richtlijnen voor relevante beleidsaspecten)

2.

Open dialoog (raadpleging van regionale stakeholders over belangrijkste kwesties)

3.

Interregionaal leren en capaciteitsopbouw (workshops, beleidsleerbijeenkomsten)

4.

Overdraagbare beleidsmethodes en hulpmiddelen (digitale levenscyclusmethode, beleidsnota’s)

5.

Beleidsimpact (gezamenlijke ontwikkeling van actieplannen).

PARTNERSCHAP
Patras Universiteit (GR)

Regio Lombardije (IT)

Regio Lodzkie (PL)

Provincie Antwerpen (BE)
Ministerie van Milieu en Ruimtelijke
Planning, Regionale Regering van
Andalucia (ES)
Zemgale Planning Regio (LV)
Stara Zagora Regionaal Economische
Ontwikkelingsagentschap (BG)
Departement voor Communicatie,
Klimaatactie en Milieu (IE)
Malta Regionale Ontwikkelings- en
Dialoogstichting (MT)
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Kick-offmeeting
De GPP4Growthkick-offmeeting vond plaats op 23
en 24 januari 2017, in Patras, Griekenland, en gaf het
begin aan van het INTERREG-project, dat vijf jaar
zal duren en gefinancierd wordt door Europa.
Negentien

deelnemers

van

alle

negen

projectpartners waren aanwezig. De Universiteit
van Patras was de gastinstelling van het project en
had de leiding over de vergadering.
De vergadering bestond uit sessies waarin de deelnemers presentaties gaven die alle aspecten van de geplande activiteiten behandelden die voorzien
werden in het GPP-aanvraagformulier. Op het einde van elke sessie werd die actief bediscussieerd, zodat de deelnemers tot een eensgezinde
interpretatie van de belangrijkste vraagstukken konden komen en samen een lijst konden opstellen van de dingen die in het eerste semester van het
project moesten gerealiseerd worden.
De vergadering bood de projectpartners ook de kans om hun ervaring met de implementatie van een regionaal beleid ter bevordering van eco-innovatie,
grondstofefficiëntie en groene groei met behulp van GPP, te bespreken en te delen. Verder stelden alle partners hun regio’s trots voor aan de hand van
video’s, foto’s en grafieken die het belang van elke regio in de lidstaat aangaven, maar ook hun eigenheid en specialisme in verschillende vakgebieden.
De resultaten van de vergadering werden gedocumenteerd in een rapport van twintig pagina’s dat gedetailleerde aantekeningen van de sessies en
samenvattingen van de resultaten bevat.

Komende activiteiten - regionale
stakeholdervergaderingen
Projectactiviteit A2.1 omvat de organisatie van regionale stakeholdervergaderingen met partners en de belangrijkste spelers die beleidskwesties in de
GPP4Growth-regio’s beïnvloeden. De vergaderingen zijn bedoeld om input te verzamelen over voorgestelde beleidsmaatregelen rond groene
overheidsopdrachten. Alle partners organiseren één stakeholdervergadering (per semester) in hun eigen regio en bezorgen samenvattende verslagen
over de ervaringen en conclusies. Tijdens de vergaderingen zullen partners voornamelijk de kans krijgen om problemen te identificeren die aangepakt
moeten worden tijdens de implementatiefase van de actieplannen (projectfase 2) en de betrokkenheid van de organisaties van de specifieke
stakeholders bij de voorbereiding van de actieplannen te garanderen. De beheersautoriteiten van de beleidsinstrumenten zullen bijvoorbeeld
informatie verschaffen over de beleidsprioriteiten in hun werkgebied, de onderzoeksinstituten over nieuwe onderzoeksresultaten van groene
productiemethodes, en de kamers van koophandel over de uitdagingen en prioriteiten van de sector.
Bezoek onze website voor meer informatie over komende regionale vergaderingen met stakeholders: www.interregeurope.eu/gpp4growth

WILT U DEEL UITMAKEN VAN GPP4GROWTH EN MEER WETEN?
Abonneer u op onze nieuwsbrief via de website www.interregeurope.eu/gpp4growth.

REDACTIETEAM
Voor info of updates over de nieuwsbrief kunt u contact opnemen met:
Ms. Liesbeth Taverniers | liesbeth.taverniers@provincieantwerpen.be
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