GPP 2020
Zeleno javno naročanje za nizkoogljično gospodarstvo
Predstavitev projekta

1. Splošno o projektu
Projekt GPP 2020 - promocija zelenega oziroma nizkoogljičnega javnega naročanja (ZeJN) v podporo
za doseganje ciljev EU 2020 - traja 36 mesecev, od 1. maja 2013 do 30. aprila 2016. Financira ga
program Inteligentna Energija Evrope (IEE) in sicer v skupnem znesku 1.873.176 €. Koordinator
projekta je ICLEI - Lokalni organi za trajnost iz Freiburga, Nemčija. Spletni naslov projekta:
http://www.gpp2020.eu/
V EU projektu sodeluje 10 javnih naročnikov/organov (PBs): Agencija za javna naročila na
ministrstvu za notranje zadeve (BeschA) iz Nemčije, Regionalni javni organ province Rima, Regionalni
javni organ (OesteCIM) iz Portugalske, Ministrstvo za finance Republike Slovenije, Ministrstvo za
infrastrukturo in okolje iz Nizozemske, Razvojni program organizacije Združenih narodov (UNDP)
Hrvaška, Ministrstvo za prostor in trajnostnost katalonske vlade iz Španije, Centralna agencija za
javno naročanje (FPA) iz Avstrije, Centralna agencija za javno naročanje (CONSIP) iz Italije, Regionalna
agencija za energijo (ICAEN) iz Katalonije, Španija in 8 nacionalnih podpornih partnerjev (NSP):
Kompetenčni center BeschA iz Nemčije, Konzultantska organizacija Ecosistemi iz Italije, Raziskovalna
organizacija za energetiko in geologijo (LNEG) iz Portugalske, Raziskovalna Agencija Ministrstva za
gospodarstvo, kmetijstvo in inovacije iz Nizozemske, Konzultantska organizacija Ecoinstitut iz
Barcelone, Raziskovalna organizacija (IFZ) iz Avstrije, UNDP Hrvaška in Umanotera, Slovenska
fundacija za trajnostni razvoj. Tehnični partner projekta je SEMCO iz Švedske.

2. Namen projekta
Namen projekta GPP 2020 je povečati izvajanje zelenih javnih naročil v sodelujočih državah, krepiti
usposobljenost javnih naročnikov pri izvajanju zelenega javnega naročanja ter izvesti večje število
zelenih javnih naročil s poudarkom na energijski učinkovitosti.
Med podrobnejšimi cilji GPP 2020 projekt izpostavlja krepitev zmogljivosti med javnim organi za
izvajanje zelenih javnih naročil s poudarkom na energijskih vidikih pri naročenih izdelkih, storitvah in
gradnjo, s čimer se zmanjšujejo izpusti toplogrednih plinov. Z naročili izdelkov, storitev in gradenj z
nizkimi izpusti ogljika se hkrati pospešuje ponudba tovrstnih izdelkov na trgu in s tem večanje
ponudbe zelenih izdelkov, uvajanje novih okoljskih tehnologij, iskanje inovacijskih rešitev in
ustvarjanju novih zelenih delovnih mest ipd. Namen projekta je tudi nasloviti ponudnike
usposabljanja javnih naročnikov, da se omogoči vključitev zelenih javnih naročil v redne programe
usposabljanja za javno naročanje.
Projekt omogoča prenos znanja med javnimi organi na evropski ravni o pristopih in inovativnostih s
področja zelenih javnih naročil, s čimer se znatno okrepi znanje v javnem sektorju za izvajanje

zelenih javnih naročil. Eden izmed ključnih namenov je še, da se vzpostavijo trajne podporne
strukture za zelena javna naročila v sodelujočih državah.
3. Ključni cilji projekta
 izpeljati 36 izobraževalnih seminarjev za javne naročnike = 540 javnih naročnikov
usposobljenih za izvajanje zelenih javnih naročil
 organizirati 13 seminarjev za posameznike in organizacije, ki izvajajo usposabljanja javnih
naročnikov (train-the-trainers) = 130 izvajalcev bolje obveščenih o usposabljanju za zeleno
javno naročanje
 izvesti 112 zelenih javnih naročil = zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov v primerjavi z
“običajnim” naročanjem za 997,791.72 ton CO2e
 prenašati znanje o zelenem javnem naročanju (ustanovitev 3 delovne skupine za izdelke,
storitve in gradnjo, izdelati najmanj 58 razpisnih modelov/primerov zelenih javnih naročil z
nizkimi emisijami ogljika, organizacija dveh vseevropskih in 17 nacionalnih dogodkov
mreženja ipd.)
 povečati stalne podporne strukture za zeleno javno naročanje (postavitev tehnično pomoč
(Helpdesk), gradiva za javne naročnike in ponudnike, spodbujati mreženja v državi med
ključnimi akterji na področju zelenega javnega naročanja ipd.) = 90% uporabnikov bolje
obveščenih o zelenem javnem naročanju.
4. Vsebina projekta v Sloveniji















izvedba 7 zelenih javnih naročil s strani Ministrstva za finance in 6 zelenih oz. nizkoogljičnih
javnih naročil drugih javnih organov
tehnična pomoč - HELP DESK – svetovanje naročnikom
spletna stran z:
 informacijami o projektu GPP 2020
 informacijami o zelenem javnem naročanju,
 okoljskimi vidiki zelenega javnega naročanje,
 zakonskimi zahtevami,
 dobrimi praksami,
 informacijami o znakih za okolje (EU Ecolabel), sistemih ravnanja z okoljem (EMAS,
ISO 14001) ter oceni stroškov v življenjskem krogu izdelka
troje usposabljanj za javne naročnike (20-30 udeležencev iz javnega sektorja)
eno usposabljanje za izvajalce usposabljanj za zeleno javno naročanje ( javni sektor)
dvoje srečanj z deležniki (zasebni in javni sektor, interesna združenja)
občasni e-informativni bilteni
modelni prikazi, v katerih bodo predstavljeni konkretni nizkoogljični primeri zelenih javnih
naročil
kalkulator za količinski izračun zmanjšanja CO2 ekv. za določene izdelke
vzpostavitev podatkovne baze zelenih javnih naročil
povezovanje in delovanje s ključnimi deležniki v Sloveniji
stanje v Sloveniji, možnosti za izboljšave.
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