Tisková zpráva Sítě ekologických poraden ze dne 7. 3. 2016

Konference o environmentálních kritériích veřejných
zakázek ve čtvrtek v Brně
Ve čtvrtek 10. 3. 2016 se na radnici městské části Brno střed
uskuteční konference Odpovědné veřejné zakázky. Jedná se o
konferenci o zavádění environmentálních kritérií do veřejných zakázek
českých úřadů a institucí. Konference se zúčastní zástupci českých
úřadů a institucí, odborníci na šetrné hospodaření, zástupci
nevládních organizací a Ministerstva životního prostředí. Každý
z účastníků konference dostane souhrnnou publikaci Odpovědné
veřejné zakázky, která je manuálem pro zavádění šetrných inovací
v českých institucích. Konferenci pořádá Síť ekologických poraden
České veřejné instituce se pomalu učí to, co je v zahraničí zcela běžné, tedy
přidávat do svých veřejných zakázek kritéria, které učiní jejich nákupy
ohleduplnější k životnímu prostředí. Dokladem toho může být Opava, která již
před několika lety zavedla po konzultaci se Sítí ekologických poraden kritéria
pro nákup kancelářských potřeb, papíru a čistících a hygienických prostředků.
O tom jak s environmentálními kritérii pracují na opavském magistrátu, bude
na konferenci referovat náměstek primátora Dalibor Halátek.
Další příspěvky se zaměří na hospodaření s elektrickou energií, nákup energie
ze šetrných zdrojů, na péči o veřejnou zeleň a na administrativní a právní
překážky zavádění environmentálních kritérií do praxe. V příloze naleznete
podrobný program konference.
„Každý rok se v ČR utratí desítky miliard za nákupy ve veřejných institucích
prostřednictvím veřejných zakázek. Takto velký objem financí je potřeba
utrácet účelně a ohleduplně k životnímu prostředí.“ říká Jasna Flamiková,
místostarostka městské části Brno střed, která bude mít na konferenci úvodní
slovo.
Martin Dutkiewič, vedoucí kanceláře Sítě ekologických poraden k nutnosti
zavádění kritérií do veřejných zakázek říká: „Veřejné instituce by měli jít
vzorem, využít svou kupní sílu k výběru zboží a služeb s důrazem na

ohleduplnost k životnímu prostředí. Poptávka veřejných institucí stimuluje trh,
tedy zvyšuje nabídku a dostupnost šetrných výrobků a služeb pro širokou
veřejnost.“
Kontakt pro novináře: Martin Dutkiewič, Síť ekologických poraden, 778
767 963, martin.dutkiewic@ekoporadna.cz. Po skončení konference bude
následovat volná diskuse s možností rozhovorů pro novináře.
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