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Klimatická Aliancia a Priatelia Zeme-CEPA pozývajú
mestá a obce na 2-dňové školenie v oblasti zeleného
úradovania - udržateľného a energeticky-efektívneho
verejného úradovania a obstarávania.

Školenie v oblasti
zeleného úradovania
Lektori
Mgr. Kamila Danihelková – výkonná
riaditeľka Siete ekologických poradní (STEP)
ČR. Hlavná špecializácia: udržateľná spotreba predovšetkým vo verejnom sektore, vedenie projektov. Členka pracovnej skupiny pre
Udržateľnú spotrebu a výrobu pri Rade Vlády
ČR pre udržateľný rozvoj, členka Rady Európskej asociácie pre eko-poradenstvo (Ecocounselling Europe), členka Rady pre dobrovoľné
nástroje (poradný orgán MŽP).
Mgr. Ing. Petr Ledvina – pracuje v Ekologickom inštitúte Veronica od roku 2004 a
venuje sa ekologickému poradenstvu. Hlavná
špecializácia: prevencia vzniku odpadu, v
súčasnosti sa venuje téme environmentálne
šetrného nakupovania a čistenia v domácnosti a domácej ekológie. Presadzuje zavádzanie
„ekologickej“ prevádzky v úradoch – v tejto oblasti úzko spolupracuje na celoštátnej úrovni
so Sieťou ekologických poradní.

www.klimabuendnis.at
www.pro-ee.eu
www.priateliazeme.sk/cepa

Seminár bude vedený interaktívnou formou, s vymedzeným časom najmä pre otázky a
odpovede a krátke tematické cvičenia.
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Základné znaky a princípy
Legislatíva (európska, SR), strategické a legislatívne rámce
Koncepcia životného cyklu (LCA)
Environmentálne označovanie a jeho využívanie pri zadávaní verejných zákaziek
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Čo je to zelené úradovanie?
Je to skrátené pomenovanie pre environmentálne vhodné správanie inštitúcií financovaných z verejných prostriedkov,
ako sú napr. obecné, mestské a krajské úrady, školy, škôlky, rekreačné strediská, domovy dôchodcov, kultúrne zariadenia, knižnice atď.
Zelené úradovanie zahŕňa systematické opatrenia zamerané na samotnú prevádzku (napr. cielené úspory energie,
environmentálne vhodné čistenie), rovnako aj na oblasť verejného obstarávania. Zelené verejné obstarávanie je
spôsob nákupu či zásobovania, pri ktorom sa berie do úvahy vplyv vybraného tovaru a služby na životné prostredie.
Ide o výber produktov a služieb šetrných voči životnému prostrediu. Hodnotiacimi kritériami sú recyklovateľnosť, biologická rozložiteľnosť, materiálna a energetická náročnosť výroby, zdravotná nezávadnosť, transportná vzdialenosť od
výrobcu k spotrebiteľovi atď.

Účasť na školení je bezplatná.
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