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Drodzy czytelnicy,
Prezentujemy trzeci numer biuletynu projektu Circular PP. Niniejszy biuletyn przedstawia przegląd
wielu działań, które miały miejsce w okresie od października 2018 r. do marca 2019 r. Miłego
czytania!

Działania w ramach projektu Ciruclar PP
Coroczne spotkanie w Danii na temat zielonych zamówień
Miasto Aalborg uczestniczyło w dorocznym spotkaniu
w sprawie zielonych zamówień zorganizowanym przez POGI
(Partnership of Green Procurement) i Forum na Rzecz
Zrównoważonych Zamówień (the Danish National Effort in
Green Procurement). W wydarzeniu wzięło udział około 180
uczestników, w tym minister Przemysłu, Handlu i Spraw
Finansowych Rasmus Jarlov, który podkreślił znaczenie
zielonych zamówień publicznych. Czytaj więcej

Prezentacja Circular PP na konferencji „Współtworzenie
zielonej transformacji”
W dniu 7 listopada 2018 r. Circular PP został
zaprezentowany na konferencji końcowej projektu
Interreg „Samskabende Grøn Omstilling” (Cocretional
Green Transition). Celem konferencji było
poinformowanie uczestników o tym, jak można
wykorzystać
zamówienia
cyrkularne
do
współtworzenia gospodarki o obiegu zamkniętym, zachęcając przedsiębiorstwa, użytkowników
i nabywców do współpracy w celu znalezienia rozwiązań dla wspólnych problemów. Czytaj więcej

Analizowanie cyrkularnych modeli biznesowych za pomocą Circular PP
Framework
Studenci kierunku zarządzanie na specjalnosci procesów biznesowych
i zarządzania łańcuchem dostaw na Uniwersytecie Nauk Stosowanych
w Zarządzaniu i Komunikacji (FH-Wien) w Wiedniu współpracują
z projektem Circular PP nad Circular Economy Framework w celu
umożliwienia analizy cyrkularnych modeli biznesowych dla modułu
zamówień w łańcuchu dostaw. Czytaj więcej

Circular PP na seminarium „Systemowe podejście do budownictwa
cyrkularnego - technologie a regulacje”
11 grudnia w Warszawie pracownicy RARR (Polska) wzięli udział
w wydarzeniu z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym
organizowanym
przez
INNOWO-Instytut
Innowacji
i Odpowiedzialnego Rozwoju. Głównym tematem wydarzenia
było systemowe podejście do budownictwa cyrkularnego.
Czytaj więcej
Zrównoważone zamowienia cyrkularne w Malmö
Tekst opracowany przez Paulę Land z ICLEI - Samorządy lokalne na rzecz
zrównoważonego rozwoju (Local Governments for Sustainability). Tekst został
pierwotnie opublikowany na platformie Zrównoważonych Zamówień (Sustainable
Procurement Platform).

Jak stwierdza raport opublikowany przez Europejskie Biuro Ochrony
Środowiska, każdego roku przedsiębiorstwa i konsumenci w państwach
członkowskich UE wyrzucają 10 milionów ton mebli, z których większość
przeznaczona jest na składowanie lub spalanie. Raport wzywa decydentów
i urzędników do skoncentrowania wysiłków na przepływach zasobów
o większej wartości, takich jak odnawianie lub regeneracja. Czytaj więcej
Czy nowe zamówienia cyrkularne są zrównoważone?
Tekst opracowany przez Ashleigh McLennan - Specjalista ds.
Zrównoważonych Zamówień i Gospodarki z ICLEI - Samorządy
lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju (Local Governments
for Sustainability). Tekst został pierwotnie opublikowany na
Green Growth Knowledge Platform.

Ponad trzydzieści lat temu Światowa Komisja ds.
Środowiska i Rozwoju - bardziej znana jako Komisja
Brundtlanda - oświadczyła, że „nadszedł czas, aby zerwać
z minionymi wzorcami”, rozpoczynając trzydziestoletnie programy zrównoważonego rozwoju. Czytaj
więcej

Animacja Circular PP
Animowany film wyjaśnia główne zasady gospodarki o obiegu zamkniętym i cyrkularnych zamówień
publicznych. Film może zostać wykorzystany podczas wszystkich szkoleń dla podmiotów publicznych
realizujących zamówienia publiczne i szeroko rozpowszechniony podczas wydarzeń związanych
z zamówieniami. Aby obejrzeć video, kliknij w obrazek!

W skrócie
-

-
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W dniu 18 października 2018 r. LEIF wziął udział w konferencji „KRAJE PÓŁNOCNE
I BAŁTYCKIE WYZWANIA ENERGETYCZNE I KLIMATYCZNE” w dyskusji panelowej na temat
gospodarki o obiegu zamkniętym, aby ją promować i informować o projekcie Circular PP.
Konferencja została zorganizowana przez Nordic Council of Ministers Office na Łotwie. Czytaj
dalej
LEIF zorganizował 2 wykłady (1 i 15 listopada 2018 r.) Na Ryskim Uniwersytecie Technicznym
(wydział zamiejscowy w Cesis) na temat gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) w ramach
zadania 3.4 projektu Circular PP. Czytaj dalej na FB (krótkie wideo: dlaczego warto było wziąć
udział w tym wykładzie i dlaczego GOZ jest tak ważna dla środowiska i społeczeństwa)
Przedstawiciele LEIF udzielili wywiadu na temat projektu Circular PP i gospodarki o obiegu
zamkniętym w magazynie „Iepirkumi” nr 6/2018.
Podczas The World Resource Forum w Antwerpi, które odbyło się w dniach 24-27 lutego
2019 r. w Antwerpii (Belgia), Joan Prummel i Emile Bruls z Rijkswaterstaat zorganizowali,
wspólnie z Veerle Labeeuw z Flamandzkiej agencji ds. odpadów OVAM, warsztaty na temat
cyrkularnych zamówień publicznych i zielonych ofert. Warsztaty dostarczyły podstawowych
informacji na temat tego, jak zorganizować cyrkularne zamówienia, w jaki sposób zielone
oferty mogą pomóc społeczności oraz jakie strategie można stosować w tym zakresie.
W warsztatach wzięło udział około 30 osób. Nawiązano kontakty, które mogą być przydatne
w projekcie Circular PP z punktu widzenia powiązania między projektem a innymi projektami
europejskimi, w których zamówienia publiczne odgrywają kluczową rolę. Czytaj dalej

Ciekawe wydarzenia
-

-
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Przedstawiciele partnerstw wezmą udział w UrbanWINS, które odbędzie się 4 kwietnia
w Brukseli (GreenBiz, Rue Dieudonné Lefèvre 17). Wydarzenie odbędzie się pod hasłem:
„Miasto jako żywy organizm: Zrozumienie jego metabolizmu w celu zmniejszenia zużycia
zasobów”. UrbanWINS opracował i przetestował metody projektowania i wdrażania
ekoinnowacyjnych planów strategicznych dotyczących zapobiegania powstawaniu odpadów
i zarządzania nimi w ośmiu miastach: Cremona, Albano Laziale, Pomezia i Torino (Włochy);
Leiria (Portugalia); Bukareszt (Rumunia) oraz Manresa i Sabadell (Hiszpania). Wyniki projektu
będą udostępniane, tak aby inne miasta, organizacje i interesariusze mogli z nich korzystać
i na ich podstawie tworzyć nowe rozwiazania. Czytaj dalej
Podczas Zielonego Tygodnia, 16 maja, również w Brukseli zorganizowane zostanie „Circular
Cities: Innovating to tackle plastic waste” (Scotland House, Rond-point Schuman).
Konferencja poświęcona cyrkularności tworzyw sztucznych w miastach europejskich
gromadzić będzie wielu interesariuszy celem oceny wyzwań gospodarki o obiegu
zamkniętym oraz innowacji, które mają na celu walkę z odpadami plastikowymi na obszarach
miejskich w Europie. Czytaj dalej
Przedstawiciele RARR przygotowują się do udziału w 10. dorocznym Forum Strategii UE dla
regionu Morza Bałtyckiego (EUSBSR), które odbędzie się w Polsce w dniach 12-13 czerwca
2019 r. Czytaj dalej

Międzynarodowe spotkanie partnerów Circular PP:
Malmö, Szwecja

W dniach 25 - 27 marca partnerzy projektu Circular PP spotkali się na czwartym spotkaniu
zorganizowanym przez miasto Malmö, aby omówić aktualny stan projektu i zdobyć wiedzę na
temat dobrych praktyk w zakresie cyrkularnych zamówień publicznych.
Podczas spotkania partnerzy dyskutowali o wyzwaniach projektowych oraz przedstawiali
proponowane rozwiązania. Mieli także możliwość przedstawienia dobrych praktyk
projektowych. W trzecim dniu zespół projektowy uczestniczył w wizycie studyjnej do Sege Park
w Malmö i firmy Lendager w Kopenhadze.
Chcesz wiedzieć więcej na temat wizyty studyjnej? Odwiedź naszą stronę internetową. Post
zostanie opublikowany wkrótce!
Piąte spotkanie partnerów odbędzie się jesienią 2019 r. w Sankt Petersburgu.

Chcesz dowiedzieć się więcej o projekcie Circular PP? Zapraszamy do odwiedzenia:






Strona internetowa:
Facebook:
LinkedIn:
Twitter:
YouTube:

www.circularpp.eu
https://www.facebook.com/CircularPP/
https://www.linkedin.com/in/circular-pp-project/
@circular_pp
https://www.youtube.com/channel/UCd2mijuQS7UuGJFgscwiYYA

Partnerzy w projekcie
W projekcie uczestniczy dziesięciu partnerów z siedmiu państw:

DANIA: Miasto
Aalborg (AAL)

SZWCJA: Miasto
Malmö (MAL)

DANIA:
Uniwersytet w
Aalborg (AAU)

ROSJA: Wyższa
Szkoła
Ekonomiczna w
Sankt Petersburgu
(HSE)

ŁOTWA: Łotewski
Fundusz
Inwestycyjny
Ochrony
Środowiska (LEIF)

POLSKA:
Rzeszowska
Agencja Rozwoju
Regionalnego S.A.
(RARR)

HOLANDIA:
Rijkswaterstaat –
Ministerstwo
Infrastruktury
i Ochrony
Środowiska (RWS)

FINLANDIA: Fiński
Instytut Ochrony
Środowiska (SYKE)

ŁOTWA: Łotewska
Izba PrzemysłowoHandlowa (LCCI)

DANIA: North
Denmark EU-Office
(EENA)

W projekt zaangażowanych jest również 21 organizacji stowarzyszonych z 7 krajów, zainteresowanych
zamówieniami cyrkularnymi i dalszym wykorzystaniem wyników projektu.
Jeśli chcesz zapisać się na newsletter, kliknij tutaj.

