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Nemzetekre szabott útmutató az innovációs célú közbeszerzésekhez
Nagy örömmel jelenthetjük be, hogy sikeresen végrehajtottuk az innovációs célú
közbeszerzésekhez készült útmutatóink (Intelligens Egészségügy, Intelligens Informatika és
Intelligens Energia témában) testre szabását az összes, a projektben részt vevő nemzet (6 ország)
intézményi kereteihez igazítva.
Az összesen 18 teljes mértékben testreszabott innovatív célú közbeszerzési Intelligens eszköz
bemutatja a messze ható előnyeit - a Közép Európai régió és annak közbeszerzői számára - egy
aktív és stratégiailag irányított, az innovációbarát helyi és nemzeti ökoszisztémák fejlesztéseinek
használatára fókuszáló rendszernek.
A teljes verziók elérhetőek lesznek angol, cseh, szlovén, olasz, lengyel, horvát és magyar nyelven a
honlapunkon, 2018 márciusától.

1. PPI2Innovate Napok Lublinban (Lengyelország)
Innovációs célú közbeszerzés volt a fő témája az első PPI2Innovate
Napok elnevezésű rendezvénynek, melyet 2017. október 3.-án rendezett
meg Lengyelországban, Lublin városában a Rzeszowi
Regionális
Fejlesztési Ügynökség (RRDA).
A program egyik fő érdekessége volt Sara Bedin asszony előadása, aki az
Európai Bizottság külső szakértője az innovációs célú közbeszerzések
területén.
Programindító prezentációjában kifejtette, hogy melyek az innovatív
szerződések, és ezeket hogyan értelmezi az Európai Bizottság. Bemutatta
azokat a teendőket és feladatokat, melyeket az ajánlatkérőknek el kell
végezniük. Ms. Bedin beszélt az Európai Bizottság szerepéről is az
innovatív közbeszerzések tekintetében.
A rendezvény egy moderált kerekasztal beszélgetéssel zárult, amelyen Sara Bedin, Gabriella Racca, a Torinói
Egyetem professzora, és Anna Wojtowicz-Dawid, a Rzeszowi Regionális Fejlesztési Ügynökség (RRDA)
munkatársa vettek részt és beszélgettek a szociális és gazdasági fejlődés és környezeti változások előnyeiről,
melyeket az innovációs közbeszerzéseken keresztül elköltött közszféra forrásokból finanszíroznak.
További információk a konferenciáról

Következik: Feltérképezés
Minden országban végrehajtjuk a feltérképezési folyamatot, melynek során 30
különböző közbeszerzésre kötelezettet (országonként) és az ő lehetséges innovatív
közbeszerzési projektjüket kutatjuk fel. Ezt követően kiválasztjuk és kidolgozzuk a 8
legígéretesebbnek látszó projektet (összesen 48-at), és elkészítünk 6 Térképet
(országonként egyet).
A térképezés fő célja, hogy támogassuk az innovatív célú közbeszerzési projektek
megvalósítását, növeljük az ismertségét, és új PPI (innovációs célú közbeszerzés)
projekteket találjunk és azokat támogassuk a megvalósításukban.
Ha érdeklődik a PPI iránt, vagy ha PPI jellegű szükséglete vagy projektötlete merül
fel, kérjük lépjen kapcsolatba velünk az alábbi nemzeti kapcsolattartó pontjainkon:
HU-Somogy, HU-CTRIA

4 PPI Pilot
4 darab kísérleti célú innovatív közbeszerzési mintaprojekt kerül lefolytatásra, annak
érdekében, hogy erősítsük a kapcsolatokat, alkalmazzuk a transzregionális menet
közben való tanulás személetet és jó gyakorlatokat tudjunk felmutatni a 4 KeletEurópai régióban, amelyek előremutatók és előmozdítják a további projektek sikeres
megvalósítását.
Hamarosan praktikus tanácsokkal, tapasztalatokkal fogunk rendelkezni, melyeket a 4
mintaprojekt megvalósításán keresztül fogunk megszerezni az összes kormányzati
szinten, különböző országokban, ezáltal képesek leszünk még kifinomultabb válaszokat
adni a PPI paradigmára, és sikeresebben tudjuk elvégezni a hálózatépítési
tevékenységeinket is.
A 4 pilot projekt megvalósításakor felhasználjuk mindhárom tematikus PPI2Innovate
eszközt. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 4 különböző kormányzati szinten kezdődik
meg a folyamat az innovatív közszféra szolgáltatás vagy megoldás megtervezésével, a
döntéshozói szintű engedélyezéssel, a teljes tender eljárás lefolytatásán keresztül
egészen a nyertessel történő szerződéskötésig.
Készülőben:
1. Intelligens
2. Intelligens
3. Intelligens
4. Intelligens

Energia témában helyi PPI projekt (Lublin város, Lengyelország)
Egészségügy témában megyei szintű PPI projekt (Somogy Megye, Magyarország)
Energia témában regionális szintű PPI projekt (Piemont Régió, Olaszország)
Informatika témában nemzeti szintű PPI projekt (Közigazgatási Minisztérium, Szlovénia).

A 4 mintaprojekt megvalósításával szemléltetjük a sikeres innovatív közbeszerzéseket közszféra szolgáltatás vagy megoldás
beszerzése során.

Örömmel várjuk érdeklődését a következő eseményeinkre:
• PPI2Innovate Regionális Képzés, Torinó, Olaszország (2018. március 8.)
• PPI2Innovate Projekttalálkozó Torinóban, Olaszország (2018. március 20-21.)
• További PPI2Innovate Regionális Képzések (2018 Március/Április)
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