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Drodzy Czytelnicy, 

 

Przedstawiamy Wam pierwszy numer biuletynu projektu Circular PP. Postaramy się przybliżyć Wam 

tematykę projektu Circular PP i niektóre działania, które zostały już podjęte w jego ramach. Miłego 

czytania! 

Cyrkularne zamówienia publiczne 

 
Część czegoś większego 

Cyrkularne zamówienia publiczne (akronim projektu: Circular PP) to 3-letni projekt 

realizowany od 1 października 2017 r. do 30 września 2020 r. w ramach pierwszego 

priorytetu Programu INTERREG BALTIC SEA REGION „Potencjał dla innowacji”. Jest 

on współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach 

wspomnianego programu. 

 

Głównym celem projektu jest wykorzystanie zamówień publicznych w regionie 

Morza Bałtyckiego jako katalizatora, w celu zwiększenia wprowadzania na rynek 

innowacyjnych produktów i usług w ramach obiegu zamkniętego, poprzez 

budowanie potencjału wszystkich zainteresowanych stron w łańcuchu wartości 

(a mianowicie zamawiających, dostawców 

i decydentów). Będąc zmianą paradygmatów 

w obecnym sposobie wykorzystania zasobów, 

celem projektu jest sprostanie wyzwaniom społecznym w zakresie 

efektywnego gospodarowania zasobami, poprzez rozważenie 

innowacji z różnych perspektyw. 

Co to jest gospodarka obiegu 
zamkniętego (cyrkularna)? 
Podejście oparte na obiegu 
zamkniętym jest alternatywą 
dla modelu „wytwarzaj, 
wykorzystuj, usuwaj”. Jego 
celem jest utrzymywanie 
produktów i materiałów  
w łańcuchu wartości przez 
dłuższy okres oraz 
odzyskiwanie surowców po 
okresie użytkowania 
produktów do ich 
następnego użycia. 

 

Co to jest zamówienie cyrkularne? 

Stosowane do zamówień publicznych, 

jest znane jako inny sposób nabywania 

towarów i usług, który promuje 

uwzględnienie całego cyklu życia 

produktów w ich łańcuchu dostaw. 

Eksperymentując 

z niekonwencjonalnymi modelami 

biznesowymi, zamówienia cykliczne 

mają na celu doprowadzić do 

gospodarki o obiegu zamkniętym. 



  

 
 

 

Jedną z kluczowych obserwacji w zakresie wzrastającej liczby europejskich prac podejmowanych nad 

gospodarką o obiegu zamkniętym jest pojawiająca się luka w wykorzystaniu na poziomie 

międzynarodowym i krajowym wskazanych praktyk w organizacjach publicznych. Circular PP 

przyczyni się do usunięcia tej luki poprzez poprawę obecnego stanu wiedzy na temat tego, co jest 

potrzebne, aby zachęcić do częstszego realizowania zamówień publicznych w ramach ekonomii 

obiegu zamkniętego. Innym wkładem projektu jest poznanie głównych barier ponadnarodowych, 

które napotykają nabywcy i dostawcy w całej Europie, w sytuacji kiedy chcą kupić lub dostarczyć 

cyrkularne produkty i usługi. 

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

  

  DANIA: Miasto Aalborg (AAL)  

  SZWECJA: 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 Przemysłowo-Handlowa (LCCI) 

  DANIA: Biuro North Denmark (EENA)  

W projekt zaangażowane jest również 21 organizacji stowarzyszonych z 7 krajów, zainteresowanych 

zamówieniami cyrkularnymi i dalszym wykorzystaniem wyników projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

Jakie role mają partnerzy?  
W całym projekcie przeprowadzonych zostanie pięć pilotażowych zamówień: dwa prowadzone przez miasto Aalborg, jedno przez miasto 

Malmö i dwa przez łotewskie gminy wspierane przez Łotewski Fundusz Inwestycyjny Ochrony Środowiska. 
 

Fiński Instytut Ochrony Środowiska, Uniwersytet w Aalborgu i Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Sankt Petersburgu są odpowiedzialne za 

prowadzenie badań zaplanowanych na początku projektu. Rijkswaterstaat będzie między innymi realizować działania w zakresie 

budowania potencjału oraz prowadzić program mentoringu dla władz publicznych.  
 

Ponieważ celem projektu jest nie tylko zaangażowanie nabywców, ale także dostawców, partnerstwo szukało wsparcia dla organizacji 

regularnie współpracujących z firmami, takimi jak: Enterprise Europe Network poprzez Biuro North Denmark, Łotewska Izba Przemysłowo-

Handlowa i Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego. 

Kliknij tutaj aby przeczytać więcej o partnerach. 

 

http://circularpp.eu/about/partnerne/


  

 
 

 

Działania w projekcie Ciruclar PP 
 
Masterclass dla mistrzów 
W dniach 23-25 stycznia br. Rijkswaterstaat 
zorganizowało trzydniowe szkolenie z tematyki 
dotyczącej cyrkularnych zamówień publicznych, które 
odbyło się w Hadze. Szkolenie dedykowane było 
partnerom zaangażowanym w projekt Circular PP.  
Szkolenie było częścią programu mentoringu dla osób 
odpowiedzialnych w jednostkach miast: Aalborg i Malmö 
oraz łotewskich gmin. 
 
Kwestiami, na które zwrócono uwagę, były na przykład 
powody, dla których warto zacząć od zamówień w formie współpracy oraz wiele praktycznych 
kwestii dotyczących zamówień dotyczących obiegu zamkniętego. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, 
kliknij tutaj. 
 
 
Warsztaty w Rydze 
Łotewscy partnerzy projektu: Łotewski Fundusz 

Inwestycyjny Ochrony Środowiska oraz Łotewska Izba 

Przemysłowo-Handlowa zorganizowały dwa warsztaty 

(w dniach 6 marca i 6 kwietnia). 

 

Warsztaty w dniu 6 marca miały na celu podniesienie 

świadomości na temat idei projektu i zidentyfikowanie 

potencjalnych akcji pilotażowych. W dniu 6 kwietnia Izba 

zorganizowała seminarium szkoleniowe, którego celem 

było nawiązanie współpracy z dostawcami oraz dostarczenie przedsiębiorstwom szerszej wiedzy 

i bardziej praktycznych informacji na temat gospodarki o obiegu zamkniętym. 

 

Chcesz przeczytać całą informację? Kliknij tutaj 

 

Marketplace na seminarium Procura+ w Oslo 

Procura+ to sieć ponad 40 europejskich organów 

publicznych, które łączą, wymieniają się 

informacjami i działają w zakresie zamówień 

zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju 

i innowacji. Piętnaste seminarium Procura+ odbyło 

się w Oslo w dniach 21-22 marca br. 

Na Procura+ mieliśmy okazję opowiedzieć 

o projekcie Circular PP. Wzbudził on duże 

zainteresowanie. Niektóre pytania dotyczyły 

cyrkularnych zamówień, a inne dotyczyły treści 

projektu Circular PP. Chcesz się dowiedzieć więcej? 

http://circularpp.eu/masterclass-for-champions/
http://circularpp.eu/workhop-riga/
http://circularpp.eu/cases/procuraseminaroslo/


  

 
 

 

Co będziemy robić w przyszłości? 
- Zaawansowane warsztaty dotyczącej aktualnej sytuacji 

(3.1) wraz z kolejnym spotkaniem partnerów 

w Holandii. Podczas warsztatów będą prezentowane 

badania przeprowadzone w ramach WP2 przez SYKE 

i AAU. 

- Programy mentorskie (3.2): prawdopodobnie we 

wrześniu miasto Malmö zorganizuje warsztaty 

uświadamiające. Miasto Aalborg planuje 

zorganizowanie takich warsztatów w czerwcu. 

- Jako kontynuacji kolejnego spotkania partnerskiego 

w październiku odbędzie się EcoProcura. Będzie to 

doskonała okazja dla promowania CPP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Chcesz dowiedzieć się więcej o projekcie Circular PP? Odwiedź nas na:    

 stronie www: www.circularpp.eu 

 Facebook : https://www.facebook.com/pg/CircularPP/community/?ref=page_internal  

 LinkedIn:  https://www.linkedin.com/company/circular-pp-project/  

 

 

Spotkania międzynarodowe w ramach Circular PP:  
 

 

 

 

 

 

 

 
Następne spotkanie odbędzie się w październiku 2018 w Holandii. 

 

Miasto Aalborg, Dania  
W dniach 26-27 września 2017 r. Partnerzy 

projektu Circular PP spotkali się na pierwszym 

spotkaniu w mieście Aalborg w Danii, aby omówić 

cele i kolejne etapy projektu oraz (co być może 

najważniejsze), aby się poznać. 

Ryga, Łotwa  
Na początku marca (w dniach 6-8), 
Partnerzy Circular PP zebrali się na drugim 
oficjalnym spotkaniu w Rydze. Omówiono 
na nim cele projektu i postęp w realizacji 
dotychczasowych działań. 

 

Następny newsletter zostanie opublikowany we wrześniu 

2018. Ostateczny termin składania wkładów do następnego 

biuletynu upływa 10 września. 

 

Podejście stosowane w Circular PP 
W celu osiągnięcia odpowiednich ram dla 
zamówień o charakterze cyklicznym 
zespół projektu będzie postępować 
według czterech kroków: 

1. Badanie obecnego stanu wiedzy 
na temat publicznych zamówień 
cyrkularnych. 

2. Budowa niezbędnych zdolności 
w zakresie procedur 
przetargowych dla wszystkich 
zainteresowanych stron. 

3. Dostawa i wdrażanie 
pilotażowych programów 
zamówień publicznych. 

4. Rozpowszechnianie wyników 
projektu. 

  

 

http://www.circularpp.eu/
https://www.facebook.com/pg/CircularPP/community/?ref=page_internal
https://www.linkedin.com/company/circular-pp-project/
http://circularpp.eu/cases/

