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● Nemzetközi szervezet a régió környezetvédelmi 
problémáinak megoldásaira  

● 1990-ben az USA, az EU és Magyarország 
alapította, http://25years.rec.org/  

● A REC alapító okiratát 31 ország és az Európai 
Bizottság írta alá 

– Központ: Szentendre 

– Irodahálózat 17 országban (futó projektek kb. 
35 országban) 

– 180+ a munkatársak száma (több mint 30 
nemzetből!) 

● A REC a fenntartható fejlődés problémakörével 
foglalkozik 

– 1990 óta kb. 5000 projekt 

– REC 100%-ban projekt finanszirozású 

– Projektek a régión túl Ázsiában, Afrikában és 
Latin-Amerikában is 

REC Video – Click! 

Közép- és Kelet-Európai Regionális 

Környezetvédelmi Központ (REC) 

http://25years.rec.org/


  www.innovation-procurement.org 

• A közbeszerzés közpénzekből történő beszerzés. 

 

• A becsült összértéke évi 2 trillió euró, azaz EU GDP 19%-a, azaz jelentős 

piaci tényező; 

 

• A közpénzek elköltésének módja nyilvánvaló hatást gyakorol a 

gazdaságra csakúgy, mint az azt elköltő szervezetekre és a 

szolgáltatásaikat végső soron igénybe vevő állampolgárokra is. 

– Közintézmények, akik jó példával járhatnak elő; multiplikátor hatás; 

– Ösztönzi az innovációt, a környezeti technológiák fejlődését; világpiaci 

előny is 

– Növeli az erőforrás-hatékonyságot 

– Segítheti a KKV-ket 

 

Közbeszerzés – „nehézség” vagy „lehetőség”? 
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• Cél: A közbeszerzés egy, a stratégiai célok elérését segítő eszköz legyen 

• Lehetőség erre már adott. 

• Amennyiben a lehetőséggel élnek az ajánlatkérők, a közbeszerzés 

hasznos eszköz lehet az „Európa 2020” stratégia kiemelt céljainak 

megvalósításában. 

 

• Például: 

– Az EU GDP-jének 3 %-át a K+F-re kell fordítani. 

– Teljesíteni kell a „20/20/20” éghajlat-változási/energiaügyi 

célkitűzéseket 

 

• …és minden egyéb stratégiai célkitűzés eléréséhez uniós, nemzeti, 

regionális és helyi szinten is…. 

Lehetőség = Hasznos eszköz 
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Európa 2020 - COM(2010) 2020 

 

„Innovatív Unió” kiemelt kezdeményezés:  

közbeszerzés kiemelt keresletoldali politika, környezetbarát gyártási módszerek 

ösztönzése 

 

„Erőforrás-hatékony Európa” kiemelt kezdeményezés:  

piaci alapú eszközök alkalmazása: a környezetbarát közbeszerzés szélesebb 

körű használatának ösztönzése => termelési és fogyasztási módszerek 

megváltoztatása 

 

„Iparpolitika a globalizáció korában” kiemelt kezdeményezés: 

korszerűsített közbeszerzés:a kevesebb természeti erőforrást  felhasználó 

technológiák és termelési módszerek ösztönzése 

EU 2020 és közbeszerzés 
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• A PPI célja, hogy áthidalja a szakadékot a legmodernebb 

technológia és folyamatok, valamint a közszférához tartozó 

ügyfelek és felhasználók között. 

 

• A kockázat, a költségek, a partnerség és a haszon 

megosztása egyaránt a PPI fontos részét képezi. 

 

Az innovációs célú közbeszerzés (PPI) 

• Az innovációs célú beszerzést az ajánlatkérők igényei alakítják, és az 

ezekhez igazodó konkrét megoldások kifejlesztését célozza. 

 

• Az uniós szabályozás értelmében több különböző közbeszerzési 

megoldás létezik e megfontolások egyensúlyba hozására, ideértve a 

2014. évi közbeszerzési irányelvekben szereplő új lehetőségeket is. 
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Lehetséges eljárások 
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Knowledge and networking at www.innovation-procurement.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Public Procurement of Innovation 

Platform projekt 
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Partnerek 

● ICLEI – Local Governments for Sustainability (Coordinator) 

● PIANOo – Dutch Expertise Centre for Public Procurement 

● REC – Regional Environmental Centre for Central and Eastern Europe 

● iwt – Flemish Agency for Innovation by Science and Technology 

 

EU támogatás:  CIP- “Supporting Public Procurement of Innovative 

Solutions: networking and financing procurement (Strand 2)”, 

2012-2016 

 

A projektről 
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European 
Procurement and 

Innovation Platform 

Website 

Resource Centre  

Collaboration 
Forum 

Útmutatók  

Tréningek; 
tanulmányutak 

Disszeminációs 
tevékenységek 

Best Innovation 
Procurement Award 

Projekt tevékenységei 
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• Útmutató a közigazgatási hatóságok számára 
az innovációs célú közbeszerzésről 

 

• Introduction to intellectual property rights in 
Public Procurement of Innovation 

 

• Introduction to Risk Management in the 
Public Procurement of Innovation 

 

Elérhetők: 

http://www.innovation-procurement.org/about-
ppi/guidance/  

 

 

Introduction Risk Management 

Introduction Risk Management 

Útmutatók 
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Az elmélettől a gyakorlatba 
 

● Kapacitásépítés – 3 tréning 

 

● Tapasztalatcsere        - 2014. szeptember, Birmingham 

 - 2015. szeptember, Graz 
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Best Innovation Procurement Award 
A „Public Procurement of Innovation Award” célja azon sikeres 

közbeszerzési gyakorlatok beazonosítása, amelyek során innovatív 

hatékonyabb termékek és szolgáltatások kerültek beszerzésre. 

2014 – 6 döntős, győztes: Erasmus Medical Centre Rotterdam;  

kórház, innovatív, robottechnikát alkalmazó ágyfertőtlenítő 

berendezés 

2015 – 5 döntős, győztes - ?  
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Csatlakozzon! 
 

● Regisztráljon: 

–  www.innovation-procurement.org 

 

● Hozzon létre csoportot, akár saját témában is: 

– www.procurement-forum.eu 

 

● Osszon meg híreket, eseményeket: 

– E-mail: info@innovation-procurement.org 

 

● Hírlevél: 

– E-mail: info@innovation-procurement.org 
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      Köszönöm a figyelmet! 
 

 

E-mail: pszuppinger@rec.org 

Tel: +36-26-504-076 

mailto:pszuppinger@rec.org

