
Профил на проекта
MOVECO - Мобилизиране на институционалното по-
знание за по-добро използване на изследванията и 
иновациите за кръговата икономика.

Продължителност на проета:12/2016-05/2019

Код на проекта: DTP 1-349-1.1

Схема на финансиране
Като част от транснационалната Дунавска програ-
ма, MOVECO е проект на Interreg, съфинансиран от  
Европейския фонд за регионално развитие и  
Инструмента за предприсъединителна помощ.

Бюджет: 2.268.691.00 евро
ЕФРР: 1.798.430.81 евро
ИПП: 129.956.50 евро

Координатор на проекта:
Грит Акърман, Търговско-Промишлена Палата 
на Словения
E-mail: grit.ackermann@gzs.si
Телефон: + 386 1 589 8418

Партньорството по проект „MOVECO“

Партньорството по  проект  „МOVECO“ включва 
представители на правителствени агенции, бизнес 
организации, организации за изследване и разви-
тие и организации на гражданското общество-всяка 
една свързана с развитието на кръговата икономика 
в Дунавския регион.

Лидер на консорциума:
Chamber of Commerce of Slovenia, Slovenia
Партньори:

Асоциирани стратегически партньори:

Взeмащите политически решения
Кръговата икономика насърчава интели-
гентния и устойчив растеж, създава нови 
работни места, подпомага да се намалят 
диспропорциите в Дунавския регион.

Организации, подкрепящи бизнеса
Иновациите на кръговата икономика про-
правят път към нови бизнес модели и съ-
трудничество

Малки и средни предприятия
Кръговата икономика помага на компании-
те да спестят пари и време като увеличава 
ефикасността на използване на ресурсите, 
създава работни места и развива нови биз-
нес модели.

Висше образование и изследвания
За изследователските организации, кръго-
вата икономика предлага множество въз-
можности за съвместен обмен и сътрудни-
чество, включително с индустрията.

Гражданско общество
Чрез преосмисляне на консуматорския мо-
дел, хората могат да спестят време, пари и 
ресурси и да намалят своето въздействие 
върху околната среда.

сканирай кода или посети уебсайта на 
проекта за повече информация: 

Кръгова икономика в 
Дунавския регион

MOVECO: Какви са предимствата на  
кръговата икономика?
“Your trash is my treasure”, или „Твоят боклук е моето бо-
гатство“- Това е мотото на съфинансирания от ЕС проект 
MOVECO. Шестнадесет партньори от десет Дунавски стра-
ни насърчават транснационално сътрудничество, за да 
задвижат прехода към кръгова икономика.



Кръговата икономика, представена 
в кратък вид

За разлика от традиционната, линейна икономика на 
изхвърляне на отпадъците, при кръговата икономи-
ка ние проектираме и създаваме продукти, които са 
лесни за споделяне, лизинг, възстановяване и реци-
клиране  и могат да бъдат използвани като възобно-
вяеми ресурси  и възобновяема енергия. Целта е да 
минимизираме отпадъците и да задържим продукти-
те и ресурсите в икономиката възможно най-дълго. 
В идеалния случай, този печеливш подход носи пре-
димства, както за икономиката, така и за околната 
среда.

Предимствата на MOVECO за 
Дунавския регион:

Богатият на разнообразие Дунавски регион е важна 
връзка между Източна и Западна Европа. Тясното 
сътрудничество и концентрираните усилия в рам-
ките на MOVECO насърчават икономическия растеж, 
устойчивостта на околната среда и социалната анга-
жираност по различни начини.

 + транснационална стратегия за прехода към  
  кръгова икономика;

 + инструменти на кръговата икономика за малки  
  и средни предприятия, включително финансо- 
  ви, технически и информационни инструменти;

 + он-лайн платформа, подкрепяща сътрудни- 
  чеството между бизнеса и изследванията;

 + виртуален пазар за насърчаване повторната  
  употреба и стимулиране на индустриалната  
  симбиоза;

 + мобилно представяне на най-добрите практи 
  ки в кръговата икономика на Дунавския регион.

За повече информация:
www. Interreg-danube.eu/moveco

Традиционна 
икономика:

Кръгова 
икономика:

Запазете
 + Съхранявайте ресурси, продукти и  
  материали

 + Приоритизирайте възобновяемата 
   енергия и материалните ресурси

 + Елиминирайте токсичните материали  
  и използвайте отпадъка като ресурс

Затворете веригата
 + нов дизайн на боклука

 + използвайте кръгово продукти,  
  компоненти и материали

 + подобрете  и увеличете повторната  
  употреба, повторно производство,   
  споделянето, възстановяването и  
  рециклирането  на продуктите

Създавайте иновации
  Преосмисляйте бизнес моделите чрез  
 сътрудничество по цялата верига на  
 снабдяване и стимулирайте нови  
 потребителски модели чрез  
 интелигентен дизайн на продукти  
 и иновации

 + ...услугата като продукт

 + ...дигитализация

 + ...лизинг вместо притежание

 + ... споделяне на икономиката
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