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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. 
  
 

  
 MOVECO – ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ В ЛИНЦ 

  

 

  На 14 май 2019 г. в Ars Electronica 

Center в гр. Линц, Австрия се състоя 
заключителната конференция на 

осъществявания в рамките на 
Транснационална програма ИНТЕРРЕГ 

„Дунав“ проект MOVECO. В 
конференцията, посветена на кръговата 

икономика, участваха около 70 
заинтересовани организации от десетте 

страни-партньори по проекта, които 
имаха възможност да се свържат с 

партньорските организации и други 
заинтересовани страни от Дунавския 

регион. Проектният консорциум с 
гордост представи Транснационалната 

стратегия за преход към кръговата 
икономика в Дунавския регион и 

  

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/moveco
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/moveco/partners
http://www.danube-goes-circular.eu/
http://www.interreg-danube.eu/moveco
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/moveco


тържествено обяви победителите в 
петте категории на Наградите за 

иновация на проект MOVECO. Моля, 
последвайте този линк, за да прочетете 

по-подробна статия за събитието и 
наградите.  

  
 

  
 ПЪТУВАЩА ИЗЛОЖБА – ИЗЛОЖБАТА ЗА „КРЪГОВА ИКОНОМИКА“ 

ДОСТИГНА ДО АВСТРИЯ 

  

 

  Екипът на проект MOVECO създаде 
пътуваща изложба на тема „Кръгова 

икономика в Дунавския регион“. 
Изложбата премина през различни 

страни от Дунавския регион – 
Германия, Словения, Словакия – и 

достигна до крайната си точка – Линц, 
Австрия.  До края на изложбата през 

изминалия юни бяха представени 
решения на кръговата икономика от 

всяка от участващите страни с 
регионални, национални и 

международни примери за добри 
практики в областта на кръговата 

икономика. Моля, натиснете тук за да 
добиете впечатления от изложбата.  

  
 

  
 ТРАНСНАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ И ПЪТНИ КАРТИ ЗА ПРЕХОД КЪМ 

„КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА“ 
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  По време на заключителната 
конференция в Линц, Австрия, 

проектният консорциум 
представи Транснационална 

стратегия и пътни карти за преход към 
кръговата икономика в Дунавския 

регион. Транснационалната стратегия 
идентифицира материални потоци, 

които са обект на схеми за кръгова 
икономика, докато пътните карти 

представят начини за изпълнение на 
стратегията. Моля, последвайте този 

линк, който ще ви отведе до списъка със 
съответните документи в раздела с  

резултати на проект MOVECO. 
  

 

  
 „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? 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. 
  

 

  
 „КРЪГОВА ИКОНОМИКА“ ЗА ЧАСТНИЯ СЕКТОР 
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  Как можем ние, като потребители, да 
допринесем за кръговата икономика и 

какви възможности се откриват за 
компаниите? По време на изпълнението 

на проект MOVECO, партньорите 
публикуваха множество статии, които 

обобщават мисленето зад принципите 
на кръговата икономика и представят 

възможностите, чрез които потребители 
и доставчици могат да допринесат за 

прехода към кръгова икономика. 
Разгледайте нашата секция с новини, 

за да добиете обща представа или да 
прочетете конкретни статии на теми 

като цикли на материалите, кръгови 
бизнес модели, оценка на жизнения 

цикъл или пазаруване без опаковки.  
  

  
 

  
 СИНЕРГИЯ С ДРУГИ ИНИЦИАТИВИ НА КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА 

  
 Energy Barge, друг проект по програма INTERREG 

Фондация Ellen MacArthur – безплатен достъп до масови отворени онлайн курсове   

  
 

  
 КРАТКИ НОВИНИ ЗА „КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА“ 

  
Директива на Европейската комисия за пластмасовите изделия за еднократна употреба, която 
цели да се намалят отпадъците в океаните. Комисията предлага правила, насочени към 

ограничаване на десетте най-разпространени пластмасови продукти за еднократна употреба. 
Прочетете кратко резюме тук или последвайте този линк към пълния текст на Директивата 

 Доклад "Reuse - Rethinking Packing" („Повторна употреба – Преосмисляне на опаковането“) от 

Фондация Ellen MacArthur 

 Доклад на Европейската комисия "A Circular Economy for Plastics" („Кръгова икономика за 

пластмасите“), който представя изводи от изследвания и иновации, предназначени за 
информирано вземане на политически и финансови решения  
 

  
 СЪБИТИЯ, СВЪРЗАНИ С „КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА“ 

  
 EU CRM Day: Sustainable Policy for Critical Raw Materials (Устойчива политика за критични 

суровини), 25 септември 2019 г., Брюксел 

 Обществено изслушване в ЕС "The new European rules on retail - between the free market and 

sustainability" („Новите европейски правила за търговия на дребно – между свободен пазар и 

устойчивост”), 26 септември 2019 г., Брюксел 

 "Materials - Value Chains for Circular Economy: Metal, Wood, Plastic and Concrete", („Материали – 

вериги на стойността за кръговата икономика: метали, дървесина, пластмаса и бетон“), 29 
октомври 2019 г., Брюксел  

  
 

  
 ВКЛЮЧЕТЕ СЕ И ВИЕ! 
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  Приветстваме всички, които искат да 
узнаят повече за „кръговата икономика“ 

в Дунавския регион, да разгледат 
набора от инструменти за кръгова 

икономика или 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 Ljubljana, 
Slovenia. 
Ms. Grit Ackermann: grit.ackermann@gzs.si 

  

Комуникационна служба: Баварски 
изследователски съюз  

Bavarian Research Alliance GmbH 
Prinzregentenstraße 52, D-80538 Munich, 

Germany. 
Ms. Melanie Schulte: moveco@bayfor.org 

  
Последвайте проект MOVECO в 

социалните медии: 

     

  
Уебсайт: http://www.interreg-

danube.eu/approved-projects/moveco  

  
Проект, съфинансиран с фондове на ЕС 

(ЕФРР, ИПП). 
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