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Jaké jsou v současnosti stěžejní iniciativy a nástroje na mezinárodní a evropské úrovni, které mají napomáhat strategickému uchopení veřejných zakázek a podpoře inovací prostřednictvím veřejné kupní síly? Odpovědi na tyto otázky přinesou
témata konferencí o odpovědných veřejných zakázkách.
Dne 3. října 2022 se v Kongresovém centru České národní banky koná konference
Inovace ve veřejných zakázkách a strategické zadávání veřejných zakázek, kterou připravují resorty Ministerstva práce
a sociálních věcí a Ministerstva pro místní
rozvoj. Pozvání přijali zástupci významných evropských institucí OECD, DG GROW
a Evropského parlamentu.
Tématu inovací se dotkne dopolední blok
o centralizaci veřejných nákupů z pohledu
inovací a strategického zadávání. Uvedeny
budou příklady úspěšné implementace inovací ve veřejných zakázkách a strategického
zadávání na národní úrovni. Pozvání přijali
také zástupci kontrolních orgánů.
Neméně zajímavá témata přinese akce
v úterý 4. října, kdy se rovněž v České národní bance koná již VII. ročník konference
Odpovědné veřejné zadávání. Ta se zaměří

na strategický přístup k veřejnému nakupování a následující témata:

Situace SOVZ a jak dál?
Kam Česká republika dospěla v oblasti společensky odpovědného veřejného nakupování? Kterých milníků bylo dosaženo a jaké
kroky jsou před námi?

Máme plán?
Na národní úrovni vyžaduje prosazování
udržitelnosti v nákupech plánovitý a koordinovaný postup. Jaké zkušenosti mají
v této oblasti v zemích EU? Jak vznikají národní plány?

Udržitelnost jako úkol pro organizaci
Jak strategicky uchopit téma udržitelnosti
ve veřejných zakázkách v rámci instituce?
Jaké jsou nároky na jednotlivé zadavatele?

Data v nákupech
Jaký je význam dat v nákupu? V čem nám
mohou pomoci? Jak se správně zaměřit na
jejich sběr?

Udržitelnost při nákupu potravin
Složení našeho talíře zásadním způsobem
přispívá k celkovému zdraví krajiny a v širším kontextu planetárního ekosystému.

Komunitní energetika
Energetická soběstačnost obcí a měst
a vznik energetických komunit je čím dál
více diskutovaným tématem i s ohledem na
aktuální situaci. Kde čerpat inspiraci a potřebnou odbornou asistenci?

Národní kompetenční centra a jejich role
v podpoře strategického přístupu k veřejným nákupům
Rozvoj SOVZ vyžaduje hnací motor na národní úrovni. Jaké systémy metodické a další podpory v oblasti SOVZ fungují v členských zemích EU?

Konference je financována z projektu Odpovědný přístup k veřejným nákupům
– Strategické zadávání veřejných zakázek, který poskytuje odborné veřejnosti informace o udržitelných nákupech veřejné správy, pořádá školení a semináře,
provádí výzkum či publikuje příklady dobré praxe. Obě akce jsou bezplatné. Více informací a přihlašování na stránkách projektu www.sovz.cz.
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