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ЗА ПРОЕКТ MOVECO

“Вашият отпадък е моето богатство” – Това е мотото на съфинансирания от ЕС проект MOVECO.
Шестнадесет партньора от десет дунавски страни насърчават транснационалното
сътрудничество, за да ускорят прехода към „кръгова икономика“. Повече информация можете да
намерите на нашата платформа и нашия уебсайт.

НАГРАДИ ЗА ИНОВАЦИЯ 2019 – ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Търсим най-добрите решения в областта на
кръговата икономика!

Крайният срок за кандидатстване, което се
извършва онлайн на www.cleantech-
cluster.at/moveco е до средата на февруари
2019 г.

През пролетта на 2019
г.,проектът MOVECO, изпълняван по
програма Interreg на ЕС, ще отличи продукти
и услуги от областта на кръговата икономика
с Наградите за иновация. Наградите дават
възможност на предприятия и бизнес модели
от страните, партниращи си по проекта –
Австрия, България, Германия, Словения,
Словакия, Унгария, Румъния, Хърватия и
Сърбия, които се отличават с
изобретателност и поглед към бъдещето, да



представят своите продукти и услуги пред
широка публика. Научете повече.

ЗАПАЗЕТЕ ДАТАТА – ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕЗ 2019 Г.

Заключителната конференция по проект
MOVECO „Дунавски регион става „кръгов““
("Danube goes circular") ще се проведе на 14
май 2019 г. в Ars Electronica Center в гр. Линц,
Австрия.

Сърдечно Ви каним да присъствате на
нашата конференция, посветена на
„кръговата икономика“, на която ще имате
възможност да се свържете с партньорите и
заинтересованите страни от Дунавския
регион. Повече информация.

„КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА“ КАТО МОДЕЛ НА БЪДЕЩЕТО –
ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С НАШАТА ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА!

Имахте ли възможност вече да се запознаете
с наскоро стартиралата ни
онлайн платформа?

www.danube-goes-circular.eu

Тя включва виртуален пазар и помага на
заинтересовани лица, компании и
изследователски институции в страните от
Дунавския регион да обменят продукти,
материали и ресурси за повторна употреба и
да изграждат мрежи на сътрудничество, за да
насърчат „кръговата икономика“. За да се
запознаете с нашата платформа и да се
регистрирате ,моля натиснете тук.

БЕЗПЛАТНИ РАБОТИЛНИЦИ И ОБУЧЕНИЯ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯ

Партньорите по проект MOVECO предлагат
много интересни работилници, дейности и
възможност за сътрудничество в следните
страни от Дунавския регион – Австрия,
България, Германия, Словакия, Словения,
Унгария, Румъния, Хърватия и Сърбия.

Любопитни ли сте? Моля, проверете
нашите събития за „кръгова икономика“,
изпратете ни имейл или се свържете с
партньорската организация във Вашата
страна – очакваме Ви!

ПЪТУВАЩА ИЗЛОЖБА – ИЗЛОЖБАТА ЗА „КРЪГОВА ИКОНОМИКА“
ВЕЧЕ Е В СЛОВАКИЯ



Екипът на проект MOVECO създаде
пътуваща изложба "“Кръговата икономика“ в
Дунавския регион". Изложбата пътува през
различни страни от Дунавския регион. В
Германия, Словения, Словакия и Австрия,
всяка страна представя решения от областта
на „кръговата икономика“ с примери за добри
практики на регионално, национално и
международно ниво.

В момента изложбата е в гр. Братислава,
Словакия, след което ще пътува до гр. Нитра.
Ако не успеете да я посетите в Братислава,
моля натиснете тук, тук, тук и тук, за да
добиете представа за изложбата.

ФОРУМ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В ЛЮБЛЯНА

На 22 януари 2019 г., два от партньорите по
проект MOVECO, Министерството на
околната среда и териториално планиране на
Словения и Словенската търговско-
промишлена палата, проведоха в гр.
Любляна форум на заинтересованите страни,
посветен на следната тема:

»Нуждаят ли се страните ни от „клирингова
къща“ ('clearing house'), за да се подобри
осъществяването на схемите за разширена
отговорност на производителя за отпадъци
от опаковки, излязло от употреба
електрическо и електронно оборудване,
негодни за употреба батерии и
акумулатори?«.
Научете повече.

КРАТКИ НОВИНИ ЗА „КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА“

 Награди за иновация за бизнес модели и услуги в областта на „кръговата икономика“.
Кандидатстването е възможно до средата на февруари. Научете повече.

 Световният икономически форум отличи Европейската комисия като първенец в „кръговата
икономика“. Повече информация.

 Докладът за различия в „кръговата икономика“ (Circularity Gap Report) е публикуван от
организацията „Кръгова икономика“ (Circle Economy): светът ни е само 9% „кръгов“. Открийте
повече.

 Плановете на ЕС за „право на ремонт“ означават, че хората ще могат да удължат живота на
бялата техника. Прочетете повече.

 Публикация описва  как „кръговата икономика“ и принципът „от люлка до люлка“ може да се
използва в университетското обучение. Прочетете цялата статия.

 Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) наскоро публикува доклад “15-те „кръгови“ стъпки за
градовете”. Научете повече.

СЪБИТИЯ, СВЪРЗАНИ С „КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА“

 31 януари 2019 г. – Грац, Австрия: Österreichische Re-Use Konferenz 2019 (Австрийска
конференция за повторно използване 2019)

 7 – 8 февруари 2019 г. – Амстердам, Нидерландия: Beyond Next 2019 от „Кръгова икономика“ и
Амстердамски моден институт

 24 – 27 февруари 2019 – Антверпен, Белгия: World Resources Forum 2019, Closing Loops -



Transitions at Work (Форум за световните ресурси 2019, Затваряне на кръга – в процес на преход)
 6 – 7 март 2019 г. – Белгия: Circular Economy Stakeholder Conference (Конференция на

заинтересованите страни в областта на кръговата икономика)
12 март 2019 г. – Мюнхен, Германия: Munich Creative Business Week – Workshop Circular Economy:
Your trash is my treasure (Мюнхенска творческа бизнес седмица – Работилница за „кръговата
икономика“: Вашият отпадък е моето богатство)

 22 – 24 май 2019 г. – Осло, Норвегия: URBAN FUTURE - Where Citychangers Meet (Градско бъдеще
– среща на авторите на градски промени)

 3 – 5 юни 2019 г. – Хелзинки, Финландия: World Circular Economy Forum 2019 (Световен форум за
„кръгова икономика“ 2019)

ВКЛЮЧЕТЕ СЕ И ВИЕ!

Приветстваме всички, които искат да узнаят
повече за „кръговата икономика“ в Дунавския
регион, да участват в една от нашите
работилници и да научат за нашата
платформа и инструменти за „кръгова
икономика“, да се свържат с нас.

Също така очакваме Вашите коментари,
обратна връзка и снимки на профилите ни
в социалните медии.

КОНТАКТИ

Координатор на проекта
Словенска търговско-промишлена палата
(Chamber of Commerce and Industry of
Slovenia)
Dimičeva 13, SI-1504 Любляна, Словения
Ms. Grit Ackermann: grit.ackermann@gzs.si

Комуникационна служба
Баварски изследователски съюз (Bavarian
Research Alliance) GmbH
Prinzregentenstraße 52, D-80538 Мюнхен,
Германия
Ms. Rosina Lohmeyer: moveco@bayfor.org

Уебсайт: www.interreg-danube.eu/moveco
Последвайте проект MOVECO в социалните
медии

Проект, съфинансиран с фондове на ЕС
(ЕФРР, ИПП).

Управляващ орган| Съвместен секретариат
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