Prawo zamówień
publicznych w gospodarce
obiegu zamkniętego

Czy prawo zamówień publicznych to skuteczne
narzędzie we wdrażaniu rozwiązań cyrkularnych?
Jak powinny wyglądać optymalne rozwiązania
legislacyjne, które mogą w tym pomóc?
Jakie są oczekiwania zmian w obszarze zamówień
publicznych wśród przedsiębiorców i biznesu?

Zapraszamy na warsztaty, podczas których postaramy się
odpowiedzieć na te pytania i wypracować rekomendacje
dla decydentów.
25 - 26 listopada 2019
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, ul. Szopena 51, Rzeszów
Dzień pierwszy

Program warsztatów:

25.11.2019

10:00-10:30
Rejestracja uczestników
10:30-10:45
Przywitanie gości
10:45-11:25
Circular Public Procurement – od idei 		
		
circular economy do praktyki, dr Elżbieta 		
		
Szczygieł, Instytut Prawa, Administracji
		
i Ekonomii, Uniwersytet Pedagogiczny
		
im. KEN w Krakowie
11:25-12:05
Wyzwania zrównoważonego rozwoju
		
w politykach zakupowych, dr hab. Bolesław
		
Rok, prof. ALK, INNOWO
12:05-12:30
Przerwa kawowa
12:30-13:10
Cyrkularne modele biznesowe, dr Agnieszka
		
Sznyk, INNOWO
13:10-13:50
Inicjatywy władzy publicznej dla 			
		
cyrkularnych zamówień publicznych 		
perspektywa krajowa, europejska
		
i międzynarodowa, Łukasz Sosnowski, GOZ
		
WORLD
13:50-14:30
Zamówienia publiczne w budownictwie jako
		
wsparcie idei gospodarki cyrkularnej,
		Hubert Bukowski, INNOWO
14:30-15:00
Networking
15:00 		
Zakończenie spotkania

Dzień drugi
26.11.2019

Spotkanie w konwencji „Meet the buyers”
Moderator sesji: dr Agnieszka Sznyk, Hubert Bukowski
9:00-9:30
9:30-9:45
9:45-11:15
11:15-11:45
11:45-13:15
13:15-14:00
14:00 		

Rejestracja uczestników
Przywitanie gości
Dyskusja (część pierwsza)
Przerwa kawowa
Dyskusja (część druga)
Networking, podsumowanie spotkania
Zakończenie spotkania

Drugi dzień warsztatów to spotkanie informacyjne w konwencji
„Meet the buyers” umożliwiającej wzajemne poznanie oczekiwań
ze strony potencjalnych podmiotów zamawiających z dostępną na
rynku ofertą zgłaszaną przez podmioty mogące być potencjalnie
realizatorami cyrkularnych zamówień publicznych.

Realizator warsztatów: INNOWO Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju
na zlecenie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Prosimy o potwierdzenie udziału na adres: i.fortuniak@innowo.org
Circular PP
„Wykorzystanie zamówień na innowacyjne rozwiązania i budowanie potencjału w celu promocji gospodarki obiegu zamkniętego”
wrzesień 2017 – wrzesień 2020 Budżet: 2,45 mln EUR

