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GPP 2020 in het kort
Nationale, regionale en lokale overheden
kunnen substantieel bijdragen aan het
behalen van klimaatdoelstellingen, alleen
al door duurzaam in te kopen. GPP
2020 heeft de enorme energie- en CO2besparingen aangetoond die publieke
sector in Europa kan maken door de
aanschaf van innovatieve producten,
diensten en werken.
Gedurende drie jaar, zijn meer dan 100
CO2-arme aanbestedingen uitgevoerd
door meer dan 40 overheidsorganisaties
in acht landen, met als gevolg een
besparing van meer dan 700.000
ton CO2e en 90.000 toe (ton olieequivalent).
Het project heeft een stevige basis
gelegd voor CO2-arme aanbestedingen
in de toekomst: er zijn repliceerbare case
studies uitgevoerd, nationale helpdesks
opgezet en inkopers en adviseurs
getraind via een Community of Practice.
Meer weten:
www.gpp2020.eu

GPP 2020 inkopers

Nederland
• Rijkswaterstaat
• RVO
• Gemeente Apeldoorn
• Gemeente Nijmegen

• Ministry of Territory and Sustainability
of the Government of Catalonia
• Catalan Energy Institute (ICAEN)
+ 5 associate partners
Spanje

Portugal
• OesteCIM
+ 14 associate partners
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• National Procurement Office
		
(BeschA)
Duitsland

• Federal Procurement Agency (FPA)
			 Vienna
Oostenrijk

Slovenië

• Public Procurement Directorate, Slovenian
Ministry of Public Administration
+ 2 associate partners

Kroatië

Italië
• Metropolitan Area of Rome
• Consip
+ 9 associate partners

• Central Public Procurement Office (CPO)
• HEP d.d.
• Zagreb Holding Ltd.
• Environmental Protection and Energy
Efficiency Fund
• Municipality of Bilje
• Municipality of Medulin
• Municipality of Tkon
• Municipality of Župa Dubrovačka
• Municipality of Mali Bukovec
+ 5 associate partners

Onze besparingen*

GPP 2020 aanbestedingen vertaald

Elke aanbesteding die binnen het GPP 2020 project is gepubliceerd,
is gemeten middels CO2e- en ton olie-equivalent (toe) besparingen.

In totaal bespaarde
GPP 2020 partners:

Om de schaal van de besparingen inzichtelijk te maken, hebben we
deze uitgedrukt in concrete ervaringen zoals autoreizen, vluchten of
verlichting van voetbalstadions.

140.25
9,3 x

Voor meer informatie over hoe de berekeningen zijn uitgevoerd, kunt
u terecht op: www.gpp2020.eu/low-carbon-tenders/measuringsavings

Federal Procurement Agency, Oostenrijk
Contract voor warmtelevering met hout als energiebron
Besparing: 23.120 t CO2e
Dat is genoeg om 38 voetbalstadions voor een jaar te
verlichten.

Ljubljana, Slovenië
Contract voor 100% groene
stroom
Besparing: 45.536 t CO2e
Hetzelfde als 12.629 autoritten
van Parijs naar Berlijn.

Dankzij GPP 2020: • meer
aanbe
• 670 m
• 38 bu
• 6 GPP

CPO, Kroatië
Levering van elektriciteit uit
hernieuwbare bronnen
Besparing: 126.310 t CO2e
Ofwel 221.597 vluchten van
Barcelona naar Ljubljana.

*dd 08-04-2016. Meer besparingen volgen.

Barcelona, Spanje

701.248 t CO2e
90.378 toe
gelijk aan
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dan 100 CO2-arme
estedingen gepubliceerd;
mensen opgeleid;
usiness partners toegetreden;
P helpdesks ondersteund.

Huur van elektrische
politie scooters
Besparing: 23,5 toe
Dat is genoeg olie om
152 vaten te vullen.

OIL

OesteCim, Portugal
Huur en aankoop van
elektrische voertuigen
Besparing: 88 t CO2e
Ofwel 154 vluchten van
Barcelona naar Ljubljana.

Rijkswaterstaat, Nederland
Reconstructie van de snelweg A12
Besparing: 8.944 t CO2e
Dat is hetzelfde als 6880
autoritten van Parijs naar Berlijn.

OIL

Federal Procurement Agency,
Duitsland
Aankoop van een energie-efficiënte
commerciële vaatwasser
Besparing: 62,8 toe
Dat is genoeg olie om 408 vaten te vullen.

Consip, Italië
Gezamenlijke inkoop
van energie prestatiecontract in
zorgsector
Besparing: 205.767 t CO2e
Dat is genoeg om 341
voetbalstadions voor een jaar te
verlichten.

Onze aanpak
GPP 2020 richtte zich op aanbestedingen
waarin energie en CO2-reductie vanaf het
begin van het inkoopproces kon worden
meegenomen. Een eerste berekening
van het besparingsniveau overtuigde
inkopers een aanbesteding uit te zetten
met een lage CO2 uitstoot.
Eenmaal toegekend zijn de effecten
berekenend door de hoeveel energie
en CO2 besparing af te zetten tegen de
standaardoplossing. De methode houdt
ook rekening met de specifieke context
per land.
Meer gedetailleerde informatie over de
methodologie is te vinden op
www.gpp2020.eu/low-carbon-tenders/
measuring-savings

Hulpmiddelen voor het berekenen van
besparingen:
• GPP 2020 energy contracting
calculator
• GPP 2020 office ICT calculator
• GPP 2020 vehicles calculator
• GPP 2020 street lighting calculator
Andere handige bronnen van het GPP
2020 project zijn onder meer:
1. Repliceerbare benadering van
tenders en berekening van
besparingen.
2. Een reeks praktische factsheets
met uitleg en tips over de uitvoering
van CO2-arme aanbesteding in
geselecteerde sectoren.
3. Uitgebreide instructievideo‘s met
stap voor stap aanwijzingen.
4. Trainingsmaterialen voor zowel
aanbesteders en trainers in acht talen.

Permanente CO2-arme aanbestedingsondersteuning opgericht
Een GPP Helpdesk is opgericht of
ondersteund in:
Oostenrijk
Italië
Duitsland
Kroatië
Portugal
Slovenië
Nederland

Drie nieuwe web portals over GPP zijn
opgericht:
Portugal
Spanje
Slovenië
Meer informatie over
aanbestedingsondersteuning in uw
land is beschikbaar op:
www.gpp2020.eu/about-gpp-2020
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