Krajský úřad Jihomoravského kraje a Nová ekonomika, o.p.s.
Vás zvou na konferenci

Veřejné zakázky odpovědné k životnímu prostředí – nové příležitosti
23. března 2016, 10:00 – 14:00 hod, Krajský úřad Jihomoravského kraje,
Koncept odpovědného veřejného zadávání umožňuje institucím veřejné správy a místní samosprávy zohledňovat v rámci veřejných
zakázek i běžných nákupů zboží a služeb vybraná společenská témata, která chce daná instituce řešit. Jedním z těchto témat je bezesporu
dopad na životní prostředí. V řadě zemí Evropské unie je standardem v nákupech veřejné správy poptávat produkty a služby šetrné
k životnímu prostředí. Proč však tento trend není v České republice rozšířený? Umí čeští zadavatelé tato témata definovat a požadovat?
Existují nějaké překážky? Jakou podporu nabízí neziskový sektor? Přijměte naše pozvání na konferenci, kde bychom rádi nejen na tyto
otázky hledali společně odpovědi. Akce je určena zástupcům zadavatelů (obce, instituce veřejné správy), neziskového sektoru a firem.
Účast na konferenci je zdarma. Počet míst je omezen. Registrujte se prosím emailem na adrese info@nova-ekonomika.cz
10:00 – 10:20
10:20 – 10:50
10:50 - 11:20
11:30 - 13:00

13:00 - 14:00

ZAHÁJENÍ KONFERENCE - Roman Celý, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje, Jaroslav Parolek, zastupitel Jihomoravského kraje, Věra Vojáčková, ředitelka Krajského úřadu Jihomoravského kraje
PŘEDSTAVENÍ KONCEPTU ODPOVĚDNÉHO VEŘEJNÉHO ZADÁVÁNÍ S OHLEDEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
– Peter Sokol, Nová ekonomika, o.p.s.
SKUTEČNÝ DOPAD VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ POHLEDEM EXPERTŮ - Vladimír Kočí, děkan
Fakulty technologie ochrany prostředí na Vysoké škole chemicko-technologické
VYBRANÉ PŘÍKLADY SOUČASNÉ PRAXE – Marek Pieter, náměstek hejtmana Libereckého kraje, Lena Mlejnková, starostka Semil, Jiří Šimon, ředitel odboru veřejných zakázek Ministerstva zemědělství, Martin Koníček, vedoucí odboru
kanceláře ředitelky Krajského úřadu Jihomoravského kraje, David Novák a Leona G. Šteigrová, odbor veřejných zakázek
Ministerstva práce a sociálních věcí
ZÁVĚREČNÁ DISKUSE s navazujícím občerstvením a prostorem pro networking

Debata je součástí projektu „Veřejné zadávání odpovědné k životnímu prostředí“ vedeného Novou ekonomikou, o.p.s. Jeho cílem
je posílení konceptu udržitelného rozvoje v ČR prostřednictvím využívání environmentálně odpovědného veřejného zadávání.
Více informací o projektu najdete na www.nova-ekonomika.cz. Projekt byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska
v rámci EHP fondů: www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

