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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 – ВРЕМЕ ДА СИ ВЗЕМЕМ ДОВИЖДАНЕ 

  

 

  След две години и половина, 

осъществявания в рамките на 
Транснационална програма ИНТЕРРЕГ 

„Дунав“ проект MOVECO приключи на 31 
август 2019 г. Работата с различни 

заинтересовани страни от сектора на 
„кръговата икономика“ беше наистина 

възнаграждаващо преживяване. С това 
седмо и последно издание на бюлетина, 

бихме искали да обобщим нашата 
дейност и резултатите от проекта. В 

допълнение бихме искали да ви 
благодарим за цялостния принос към 

проекта! 
 

  
 НАБОР ОТ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕХОД КЪМ „КРЪГОВА ИКОНОМИКА“ 

  

  

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
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/moveco/section/background-and-results


 

  Наборът от инструменти беше 

разработен, за да предоставя обширна 
информация и стратегии за бизнеса при 

прехода към „кръгова икономика“ в 
Дунавския регион. Той трябва да 

спомогне за подобряване капацитета на 
научно-изследователски и развойни 

институции, организации в подкрепа на 
бизнеса, и държавни органи да 

осъществят прехода към „кръгова 
икономика“ и да допринесат за устойчив 

икономически растеж. Наборът от 
инструменти включва информационни, 

квалификационни, финансови и 
инструменти за сътрудничество. Много 

от тези инструменти са преведени на 
националните езици на различни 

страни от Дунавския регион. Моля, 
посетете секцията Кръгов 

инструментариум на уебсайта за 
подробна информация и достъп до 

самите инструменти. 
  

 

  
 ПЪТУВАЩА ИЗЛОЖБА ЗА „КРЪГОВА ИКОНОМИКА“ 

  

 

  Екипът на проект MOVECO създаде 

пътуваща изложба на тема „Кръгова 
икономика в Дунавския регион“. Тя 

премина през четири държави от 
Дунавския регион – Германия, 

Словения, Словакия и Австрия. До 
изминалия юни всяка страна-домакин 

представи решения на кръговата 
икономика 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 

  

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/moveco/section/circular-toolbox
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/moveco/section/circular-toolbox
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/moveco/section/circular-toolbox
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/moveco/partners
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/moveco/section/exhibition


 

  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. 

 

  
 НАГРАДИ ЗА ИНОВАЦИЯ НА ПРОЕКТ MOVECO 2019 

  

http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/project-news/4167
http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/project-news/4517
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/moveco/section/background-and-results
http://www.danube-goes-circular.eu/
http://www.danube-goes-circular.eu/


 

  Проектът отличи иновативни продукти и 

услуги на “кръговата икономика”  
с Наградите за иновация на MOVECO. 

Наградите бяха раздадени в пет 
категории: Продукт на 2019 г. за 

съответно микро, малки и средни 
предприятия, Кръгов дизайн на 2019 г. 

и Кръгова иновация на 2019 г. От 
включилите се в надпреварата 65 

участници, 15-те финалиста бяха 
поканени на церемонията по връчване 

на наградите, провела се по време на 
заключителната конференция. 

Прочетете статията за наградите тук. 
 

  
 MOVECO – НЯКОЛКО ОКОНЧАТЕЛНИ ЦИФРИ 

  
 В рамките на проекта партньорите са: 

 - присъствали или организирали 231 събития, конференции и работилници;  

 - реализирали 545 дейности в социалните медии (туитове, публикации), от които 345 туита и ре-

туита, свързани с проекта, като към днешна дата са привлечени 176 последователя в Туитър и 
857 във Фейсбук; 

 - изготвили 102 статии и публикации. 

  
 

  
 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  

 Прочетете повече за сътрудничеството между медната индустрия и политиците тук.  
 

  
 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  

 Събитие, под патронажа на финландското председателство на Съвета на ЕС: European Days for 
Sustainable Circular Economy (Европейски дни за устойчива кръгова икономика), 30 септември – 1 

октомври 2019 г., Хелзинки  

 Open Source Circular Economy Days (OSCEdays)/Отворени дни на кръговата икономика/, 12-13 

октомври 2019 г., Берлин  

 Circular Design Conference (Конференция за кръгов дизайн), 15-18 октомври 2019 г., Барселона 

 Resource efficiency and circular economy congress (Конгрес за ресурсна ефективност и кръгова 

икономика), 23-24 октомври 2019 г., Щутгарт/Германия  
“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 

 ECOMONDO – the green technologies expo (Изложение за зелени технологии), 05-08 ноември 2019 

г., Римини, Италия  

http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/project-news/3526
http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/project-news/4168
https://ec.europa.eu/commission/news/single-use-plastics-2018-may-28_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0904
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/publications/reuse
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/33251cf9-3b0b-11e9-8d04-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-87705298
https://www.euractiv.com/section/circular-economy/news/collaboration-between-industry-and-policymakers-is-vital-to-a-more-circular-economy/
http://criticalrawmaterials.org/event/crm-day-critical-raw-material-policies-for-a-sustainable-europe-2/
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/hearing-brussels-new-european-rules-retail-between-free-market-and-sustainability
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/hearing-brussels-new-european-rules-retail-between-free-market-and-sustainability
https://edsce19.eu/
https://edsce19.eu/
http://www.emergentberlinfest.de/index.php/oscedays-berlin-2019/?lang=en
https://erscp2019.eu/index.php
https://www.ressourceneffizienzkongress.de/
https://www.cencenelec.eu/news/events/Pages/EV-2019-033.aspx
https://en.ecomondo.com/who-exhibit/technological-innovations


 Boosting Circularity among SMEs (Повишаване на кръговите практики сред МСП), 06-07 декември 

2019 г., Брюксел, Белгия  

 Circular Materials Conference (Конференция за кръгови материали), 17-18 март 2020 г., Гьотеборг, 
Швеция  

 Dresden Nexus Conference на тематика "Кръгова икономика в устойчиво общество", 3-5 юни 2020 

г., Дрезден  
  
 

  
 ВКЛЮЧЕТЕ СЕ И ВИЕ! 

  

 

  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, Sl-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).  

  

 

  
 

    

 

 
Управляващ орган | Съвместен секретариат  

Széchenyi István tér 7-8 - 1051 Budapest, Hungary 

Ел.поща: danube@interreg-danube.eu  | Уебсайт: www.interreg-danube.eu 
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