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zöldebb beszerzés energia címkék segítségével

A projekt célja és résztvevői
A GreenLabelsPurchase projekt célja, hogy az energiatakarékos termékek beszerzési útmutatói
segítségével elősegítse az energia címkék használatát a közintézmények, a tercier szektor, valamint az
ipari vállalatok beszerzési folyamataiban. A projektben 9 európai ország 12 nagy tapasztalattal
rendelkező szervezete (köztük több regionális energiaügynökség, három FEDARENE tagszervezet)
vesz részt.
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A projekt fontosabb célkitűzései a következők:
¾
¾
¾

az energia címkék és jelentéstartalmuk ismertségének növelése;
az energiatudatos beszerzési eljárások széles körű elterjesztését segítő beszerzési útmutatók
elkészítése és terjesztése;
az energiatudatos beszerzéseket akadályozó tényezők meghatározása és az akadályok
megszüntetése;az energiatudatos beszerzési mintaprojektek megvalósítása, segítve ezzel a
nemzeti, regionális és európai szintű zöld beszerzési kezdeményezéseket;az eredmények széles
körű terjesztése az információtechnológiai eszközök, háztartási berendezések, szabványos
világítástechnikai eszközök, járművek, épületelemek és -rendszerek, valamint a zöld áram
beszerzésére koncentrálva.

A projekt közvetlen célcsoportjai és partnerei:
¾
¾
¾
¾

a közintézmények (minisztériumok, önkormányzatok, állami vállalatok) beszerzői és
környezetvédelmi felelősei,
vállalati beszerzők, különös tekintettel a tercier szektorra és az ipari vállalatokra, ezen belül a
kis- és középvállalatokra,
nagykereskedők és egyéni fogyasztók beszerzési csoportjai az érintett egyesületeken keresztül,
nemzeti, regionális és helyi szintű politikai döntéshozók, akiknek kulcsszerepük lehet a
fenntartható beszerzési eljárások bevezetésében.
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A projekt a nagyobb hatás érdekében együttműködik
¾ az önkormányzati szövetségekkel,
¾ a civil szervezetekkel - a tercier szektor iparági szövetségeivel, a kereskedelmi és
iparkamarákkal, a fogyasztók egyesületeivel, a környezetvédő szervezetekkel,
¾ az energiaszolgáltatás jogi szabályozásáért felelős nemzeti közhivatalokkal,
¾ a gáz- és energiaszolgáltatókkal,
¾ a know-how transzfert segítő multiplikátor szervezetekkel és hálózatokkal, pl. energiaügynökségekkel (FEDERANE), az ICLEI-vel és a Klíma Szövetséggel.
A célcsoportok és a stratégiai partnerek képviselői részt vesznek projekt nemzetközi és
nemzeti/regionális irányító bizottságaiban.

PR munka
A projekt teljes időtartamát lefedő disszeminációs tevékenységek (internet portálok, sajtóközlemények,
szakértői cikkek, prezentációk, workshopok, hírlevelek és konferenciák) garantálják a téma
ismertségének növelését a célcsoporton belül.

A projekt tevékenységei
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Várható eredmények
A projekt legfőbb stratégiai hatása az energiatudatos beszerzési eljárások arányának európai szinten
történő növelése. A mintaprojektek megvalósítása, a projekt által terjesztett eszközök és információk a
környezetbarát közbeszerzést elősegítő európai, nemzeti, regionális és helyi kezdeményezésekkel
együtt várhatóan elősegíti az energiatudatos beszerzést megvalósító közintézmények és az ilyen
beszerzések arányának a növekedését. Az energiatudatos beszerzések elterjedése lendületet ad az
energiatakarékos termékek és szolgáltatások előállításának, és új nemzetközi piaci lehetőségeket
teremt.
A címkézett termékek iránti kereslet növelésével a projekt hozzájárul a kevésbé energiatakarékos
termékek és szolgáltatások visszaszorulásához. Erre különösen a tercier szektorban van szükség, ahol
az energiafogyasztás jelentősen megnőtt az elmúlt években. Mindez gazdaságossági szempontból a
közintézmények kiadásainak csökkenését és az európai vállalatok versenyképességének javulását
jelenti, ahogy az a Lisszaboni Cselekvési Program 6. prioritásában ("Az Innováció előmozdítása, az
IKT meghonosítása és a források fenntartható használata") szerepel, környezetvédelmi szempontból
pedig a CO2 kibocsátás mérséklődését eredményezi.
A projekt közvetlen termékei és eredményei:
¾ a beszerzési szabványok és meglévő akadályok országos elemzése a beszerzési eljárásban
alkalmazható energia címkék integrációja céljából,
¾ az energia címkék kritériumain alapuló zöld beszerzéseket segítő beszerzési útmutatók az
információtechnológiai eszközök, háztartási gépek, szabványos világítástechnikai eszközök,
járművek, épületelemek és -rendszerek, valamint a zöld áram beszerzéséhez,
¾ nemzetközi és nemzeti/regionális honlapok, melyek háttér-információt, aktuális híreket adnak a
projektről, valamint a kidolgozott útmutatókat is elérhetővé teszik,
¾ energiatudatos beszerzési mintaprojektek,
¾ figyelemfelkeltő prezentációk, sajtóközlemények és szakértői cikkek,
¾ a fenntartható beszerzési politikára vonatkozó ajánlások.
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