A BuySmart+ projektről

Az Intelligent Energy Europe Program által támogatott BuySmart+ projekt célja a környezettudatos,
energiahatékony beszerzés népszerűsítése, a zöld beszerzések arányának növelése, ingyenes
tanácsadás és információs csomagok, tréningek segítségével.
tovább

Hírek
2014-10-31
Takarékosabb számítógéppark a szekszárdi önkormányzatnál
Egyre több önkormányzat dönt a zöld közbeszerzés mellett, hiszen általa nem csupán a környezetre
gyakorolt negatív hatások enyhíthetők, de a vele járó energia- és költségmegtakarítások következtében
gazdasági haszonnal is jár. Szekszárdon a Polgármesteri Hivatal számítógép-parkjának részleges
fejlesztése volt a cél, ezért került kiírásra a zöld közbeszerzési tender, méghozzá meghívásos pályázati
rendszerben.
tovább
2014-10-31
Zöld beszerzéssel újul meg a FŐTÁV Zrt. járműparkja
A FŐTÁV Zrt. flottájának egy része több mint 10 éves gépjárművekből állt. Kiírásra került egy tender,
mely a járműpark megújítását célozta meg környezettudatossági elveket is figyelembe véve. Az
egyszerűbb üzemeltetés miatt valamint költségtakarékossági megfontolásokat követve a bérleti
konstrukció felé történt nyitás.
tovább
2014-09-12
Javaslatok zöld beszerzések elterjedéséhez Magyarországon
A Buy Smart + projekt keretében elkészült egy dokumentum, amelyben igyekeztünk feltárni, hogy milyen
tényezők akadályozzák a zöld beszerzés elterjedését Magyarországon, és javaslatokat tettünk arra,
hogy miként lehetne a zöld beszerzés arányát növelni hazánkban.
tovább

Események
2014-05-08
Fenntartható települési stratégia és a zöld beszerzés
Az ENERGIAKLUB Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ és az ArchEnerg Klaszter meghívja
Önt soron következő workshopjára, melyen az önkormányzati energiagazdálkodás kérdéseit vitatjuk
meg. A résztvevők megismerkedhetnek a zöld beszerzés alapjaival és előnyeivel is, a Buy Smart+
projekten keresztül.
tovább
2014-04-07
Fenntartható települési stratégiától a cselekvési tervig
Az ENERGIAKLUB Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ és a Dél-Dunántúli Regionális
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Fejlesztési Ügynökség meghívja Önt soron következő workshopjára, melyen az önkormányzati
energiagazdálkodás kérdései kerülnek megvitatásra. A résztvevők megismerkedhetnek a zöld beszerzés
alapjaival és előnyeivel is, a Buy Smart+ projekten keresztül.
tovább
2014-02-25
Szakmai Fórum - Környezettudatos vállalkozásfejlesztés gyakorlati lehetőségeiről, előnyeiről, a
környezettudatos üzletvezetés gyakorlatáról
Milyen az üzlet, ha zöld? Jó üzlet a zöld üzlet? Ismerje meg a környezettudatos vállalkozásfejlesztés és
zöld üzlet gyakorlati előnyeit! A fenntarthatóság napjainkban már üzleti cél. A nemzetközi trendek alapján
a versenyképesség megőrzésének eszköze és itthon is egyre fontosabbá válik. A SURVIVE ENVIRO
Környezetmenedzsment Tanácsadó Nonprofit Kft. szeretettel meghívja szakmai rendezvényére, ahol a
zöld üzletben rejlő piaci lehetőségek gyakorlati oldalát hazai és nemzetközi élő példák, meghívott
szakértők és közös témafeldolgozások alapján mutatjuk meg.A fórumon a Buy Smart+ projekt is
megjelenik.
tovább
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