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Nacionalno prilagojen pripomoček PPI2Innovate
Z veseljem sporočamo, da so pripomočki za javno naročanje inovativnih rešitev in produktov na
področju zdravja, informacijsko-komunikacijske tehnologije (v nadaljevanju IKT) in energije
(PAMETNO ZDRAVJE, PAMETNA IKT, PAMETNA ENERGIJA) uspešno prilagojeni v vse (6 držav)
nacionalne institucionalne okvirje.
18 nacionalno prilagojenih pripomočkov predstavlja pridobitev za regijo Srednje Evrope in njene
naročnike, za učinkovito in strateško usmerjeno uporabo, osredotočeno na razvoj inovacijamprijazen lokalni in nacionalni ekosistem.
Popolna verzija bo dostopna v ENG, HU, CZ, SI, IT, PL, HR na naši spletni strani marca 2018.

Mednarodna konferenca 1. PPI2Innovate dnevi v Lublinu (Poljska)
Naročanje inovativnih rešitev in produktov je bila glavna tema
mednarodne konference 1. PPI2Innovate dnevi izvedene 3. oktobra 2017
v Lublinu (Poljska).
Dogodek je organizirala Rzeszow regionalna razvojna agencija (RRDA).
Glavna točka programa je bila predstavitev zunanje strokovnjakinje
Evropske komisije na področju javnega naročanja inovativnih rešitev
(eng. Public Procurement of Innovative Solutions; v nadaljevanju PPI), ga.
Sare Bedin.
Na predstavitvi je glavna govornica razložila, kaj so inovativne pogodbe in
kako jih vidi Evropska komisija. Poudarila je vloge in naloge organov, ki
izvajajo naročanje. Pojasnila pa je tudi stališča Evropske komisije glede
PPI.
Dogodek se je zaključil z vodeno razpravo, kjer so sodelovale ga. Sara Bedin, profesorica Gabriella Racca,
Univerza v Torinu, in ga. Anna Wojtowicz-Dawid, Univerza Rzeszow. Razpravljale so o priložnostih za socialni in
ekonomski razvoj ter okolijske spremembe v okviru porabe javnih sredstev za PPI.
Več informacij o dogodku

Kmalu na voljo: Mapiranje
V vsakem ozemlju bomo izvedli proces mapiranja, ki bo vključeval 30 različnih
naročnikov (na ozemlje) ter njihove potencialne PPI2Innovate projekte. Kasneje
bomo izbrali in podrobneje obdelali 8 najobetavnejših projektov (48 skupaj) ter
izdelali 6 map (1 na ozemlje).
Glavni cilj mapiranja je podpreti izvajanje PPI, ustvariti ozaveščenost, opredeliti
nove PPI projekte in jim nuditi podporo.
Če vas zanima PPI, če imate potrebo po PPI ali projektno idejo kontaktirajte eno od
nacionalnih kontaktnih točk: HU-Somogy, HU-CTRIA, CZ-DEX IC, SI-Ministrstvo za
javno upravo, SI- Zavod TM ICT, IT-Regija Piemonte, IT-Univerza v Torinu, PLRzeszow regionalna razvojna agencija, PL-Mesto Lublin, HR-BICRO

4 PPI Piloti
4 PPI piloti napredujejo in se približujejo k uspešni izvedbi. Piloti bodo okrepili
povezanost, uporabili transregionalni pristop „učenja-s-prakso“ („learning by doing“) in
prikazali primer dobre prakse v 4 regijah Srednje Evrope.
Kmalu bodo na voljo praktične izkušnje 4 pilotnih projektov na vseh ravneh upravljanja
v različnih državah. Tako bomo lahko zagotovili bolj napredno pomoč paradigmi PPI in
bomo uspešnejši pri aktivnostih povezovanja.
4 piloti, ki uporabljajo 3 PPI2Innovate pripomočke na 4 različnih ravneh upravljanja
bodo začeli z oblikovanjem inovativnih javnih storitev ali rešitev, pridobili visoko
politično podporo, prešli skozi celoten postopek oddaje javnega naročila & podpisali
pogodbo z izbranim ponudnikom.
Obstajali bodo:
1. PAMETNA energija lokalni PPI projekt (Lublin, Poljska)
2. PAMETNO zdravje okrožni PPI projekt (okrožje Somogy, Madžarska)
3. PAMETNA energija regionalni PPI projekt (regija Piemonte, Italija)
4. PAMETNA IKT nacionalni PPI projekt (Ministrstvo za javno upravo, Slovenija).
Izvajanje 4 pilotov bo prikazalo uspešno naročanje inovativnih javnih storitev ali rešitev z uporabo PPI.

Z veseljem pričakujemo:
• PPI2Innovate regijsko usposabljanje, Torino, Italija (8. marec, 2018)
• PPI2Innovate srečanje v Torinu, Italija (marec 20 – 21, 2018)
• Ostala PPI2Innovate regijska usposabljanja (marec / april 2018)

S prijaznimi pozdravi,
Ekipa PPI2Innovate
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Če ste dobili to elektronsko sporočilo pomotoma, ali če ne želite več dobivati elektronskih sporočil z naše strani, se lahko odjavite tako, da odgovorite na to elektronsko sporočilo
z napisom ‘ODJAVA’ v vrstici za zadevo.

