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Zrównoważony rozwój a zdrowe jedzenie
Zwiększenie roli zrównoważonego rozwoju w zamówieniach
publicznych żywności w Regionie Morza Bałtyckiego (StratKIT)
O projekcie

Główne rezultaty:

Celem projektu jest zwiększenie roli zrównoważonego rozwoju w
zamówieniach publicznych żywności i usług cateringowych,
w Regionie Morza Bałtyckiego, poprzez:

• Włączenie zamawiających i irm cateringowych w sieć powiązań
na szczeblu krajowym oraz Regionu Państw Morza Bałtyckiego w
celu wymiany doświadczeń oraz
rozwiązań służących zrównoważonemu rozwojowi.
• Zestaw narzędzi zrównoważonego
rozwoju StratKIT (online), składający się z narzędzia do analizy pod
kątem zrównoważonego rozwoju
oraz przewodnika dla zamawiających i dostawców wspierającego
zmiany w jego kierunku.
• Platforma wiedzy StratKIT (online) służąca zagwarantowaniu
łatwego dostępu do wiedzy i sieci
powiązań, a także ich trwałości
również po zakończeniu projektu.

• identyikację rozwiązań służących zrównoważonym zamówieniom publicznym żywności i usług cateringowych;
• rozwój i wdrożenie strategii regionalnych;
• inspirowanie i zachęcanie zamawiających i irm cateringowych do
skorzystania z oferowanych możliwości.
13 partnerów projektu oraz 10 partnerów stowarzyszonych z sektorów administracji publicznej, usług cateringowych, badawczego
oraz branży doradczej pracuje nad osiągnięciem powyższych celów
(patrz mapa). Podczas warsztatów z interesariuszami toczą się
dyskusje, odbywa się wymiana doświadczeń i innowacji.
Czas trwania: 01.01.2019 – 31.12.2021
Partner wiodący: Uniwersytet w Helsinkach
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A taste of sustainability
Increasing sustainability of public procurement and catering services
across Baltic Sea Region (StratKIT)
About the project

Main project outputs

he overall aim of StratKIT is to make procurement of public
catering services more sustainable in the Baltic Sea Region (BSR).
herefore, it aims at

• Connecting procurers and caterers into networks at national
and BSR level for knowledge exchange and sustainable solution
development.
• StratKIT (online) sustainability toolkit, containing a sustainability analysis tool and guidance for procurers
and caterers to enable sustainable
change.
• StratKIT online knowledge platform
to make knowledge and networks
easily accessible and growing, even
beyond the project duration.

• identifying solutions to the challenges of sustainable public procurement and catering services across BSR;
• developing and implementing regional strategies;
• inspiring and motivating procurers and caterers to use their
opportunities.
13 project partners and 10 associated partners from public administrations, catering services, research and consulting work on
these aims (see map). Discussions, exchange and innovation
take place in round tables and workshops open to further
stakeholders.
@stratkit

Duration: 01.01.2019 – 31.12.2021
Lead partner: University of Helsinki

