
Pozvánka na workshop
Cirkulárna ekonomika ako nástroj vo verejnom obstarávaní

a súkromných zákazkách

Inštitút cirkulárnej ekonomiky, o.z. (INCIEN) Vás pozýva na odborný workshop
Cirkulárna ekonomika ako nástroj vo verejnom obstarávaní a súkromných zákazkách.
Workshop bude realizovaný vďaka podpore programu Erasmus+ a je určený dvom
cieľovým skupinám. Prvou cieľovou skupinou sú špecialisti z firiem a štátnych
inštitúcií, ktorí sú zodpovední za verejné obstarávanie vo svojich organizáciách.
Druhou cieľovou skupinou sú lektori, ktorí školia v oblasti verejného obstarávania.

V INCIENe sa dlhodobo venujeme hlavne odpadom a cirkulárnej ekonomike a od nášho
vzniku sme zrealizovali veľké množstvo projektov vzdelávacieho, odborného alebo
poradenského charakteru. Vďaka tomuto projektu chceme poskytnúť kľúčové
informácie o možnostiach uplatňovania cirkularity vo verejných zákazkách, ako aj pri
súkromných nákupoch. V rámci projektu sme s našimi partnermi pripravili aj Metodiku
cirkulárneho verejného obstarávania vo verejných a súkromných zákazkách.

Veríme, že Vás metodika, ale aj samotný workshop inšpiruje k udržateľnejšiemu
využívaniu zdrojov.

Workshop je bezplatný a uskutoční sa 6.10.2022 od 9:30 do 16:00 v priestoroch
ateliéru Svetlík, Nová Cvernovka, Račianska 78, 831 02 Bratislava. Súčasťou
workshopu bude teoretická a praktická časť, skupinové cvičenia, práca s Metodikou
cirkulárneho VO, priestor na diskusie a otázky a občerstvenie.

V prípade záujmu o účasť na workshope vyplňte povinný registračný formulár
najneskôr do 23.9.2022: h�ps://forms.gle/e4RWLsEvGncvmagBA

Ak sa nemôžete zúčastniť, zdieľajte prosím túto pozvánku kolegom.

Podrobný program workshopu:

8:30 - 9:30 Registrácia účastníkov

9:30 - 9:40 Otvorenie podujatia, predstavenie INCIEN, prečo je táto téma
dôležitá

9:40 - 10:00 Legislatívne východiská, úloha štátnej správy pri zelenom a
cirkulárnom VO

10:00 - 10:30 Predstavenie Metodiky CVO vo verejných a súkromných
zákazkách  a Metodiky pre školiteľov a lektorov  v oblasti CVO v
rámci projektu Erasmus

https://www.incien.sk/aktuality/metodika-cirkularneho-verejneho-obstaravania-vo-verejnych-a-sukromnych-zakazkach/
https://www.incien.sk/aktuality/metodika-cirkularneho-verejneho-obstaravania-vo-verejnych-a-sukromnych-zakazkach/
https://forms.gle/e4RWLsEvGncvmagBA


10:30 - 11:00 Prestávka na občerstvenie

11:00 - 11:30 Dobrý príklad z praxe - Ako môže samospráva používať princípy
cirkulárnej ekonomiky vo verejnom obstarávaní?

11:30 - 12:00 Dobrý príklad z praxe - Ako môže súkromná spoločnosť aplikovať
princípy cirkularity pre udržateľnejšie fungovanie?

12:00 - 12:30 Q&A - diskusia s rečníkmi

12:30 - 13:30 Obed

13:30 - 15:00 Workshopová časť (simulácia VO, ako presvedčiť kolegov, ako
argumentovať? prekážky, príležitosti)

15:00 - 16:00 Exkurzia - Nová Cvernovka

16:00 - 17:00 Individuálny networking

Tešíme sa na vás!  V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Inštitút cirkulárnej ekonomiky, o.z. (INCIEN)


