Награди за иновация на MOVECO 2019 – В търсене на най-добрите
решения в областта на „кръговата икономика“
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Българската търговско-промишлена палата е партньор по проект MOVECO, като
работи за изпълнението на всички предвидени дейности заедно с единадесет
партньора от осем страни. През пролетта на 2019 г., проектът MOVECO,
финансиран по програма Interreg на ЕС, ще отличи продукти и услуги от
областта на „кръговата икономика“ с Наградите за иновация на MOVECO.
Наградите дават възможност на предприятия и бизнес модели от страните,
партниращи си по проекта – Австрия, България, Германия, Словения, Словакия,
Унгария, Хърватия, Сърбия и Румъния, които се отличават с изобретателност и
поглед към бъдещето, да представят своите продукти и услуги пред широка
публика.
Кой може да кандидатства?
Ако сте предприятие от една от горепосочените страни, можете да кандидатствате за
Наградите за иновация на MOVECO. Продуктът или услугата трябва да бъде
произведен(а) и/или проектиран(а) според концепцията на „кръговата икономика“.
Продуктът или услугата трябва вече да е наличен(а) на пазара (не се допускат
рендъринг визуализации). Участието е безплатно.
Можете да изберете да кандидатствате за следните категории на Наградите за
иновация на MOVECO:
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// Продукт на 2019 г. – микропредприятие (< 9 служители)
// Продукт на 2019 г. – малко предприятие (< 49 служители)
// Продукт на 2019 г. – средно предприятие (< 249 служители)
Също така има и две специални категории
// „Кръгов дизайн“ на 2019 г.
// „Кръгова иновация“ на 2019 г.
Информация за кандидатстване
Кандидатстването е възможно единствено онлайн на www.cleantech-cluster.at/moveco.
Можете да кандидатствате безплатно онлайн от 21 януари до средата на февруари
2019 г. Церемонията по награждаване ще се състои по време на заключителната
конференция на проект MOVECO през май 2019 г. в гр. Линц, Австрия.
Защо да кандидатствате за Наградите за иновация на MOVECO?
Победителите от Наградите за иновации на MOVECO могат да очакват медийно
присъствие в страните от Дунавския регион. Наградите насърчават продукти и услуги,
проектирани в духа на „кръговата икономика“ и устойчивия дизайн, с фокус към
бъдещето. Отличените предприятия и бизнес модели ще станат по-добре познати на
по-широка публика в сърцето на Европа. Победителите също ще се възползват от
широката мрежа на партньорите по проект MOVECO, включваща изследователски
институти, клъстери и бизнес мрежи, които са идеалните разпространители на идеята
за „кръгова икономика“.
За проекта
Финансиран в рамките на транснационалната програма Interreg „Дунав“ на
Европейския съюз, MOVECO (www.interreg-danube.eu/moveco) е проект, който
повишава
осведомеността
за
„кръговата
икономика“
между
компании,
изследователски институции, държавни органи, институции за икономическо
развитие и граждани. От декември 2016 г., дванадесет проектни партньора и четири
стратегически партньора от десет страни на Дунавския регион работят заедно, за да
повишат познанията за „кръгова икономика“ и да подобрят рамковите условия за
„кръгови“ продукти и бизнес модели в Дунавския регион. Координатор на проекта е
Словенската търговско-промишлена палата.
За „кръговата икономика“
Кръговата икономика цели да използва и рециклира ефективно суровините. Това
обаче не засяга само теми като рециклирането и изхвърлянето на остатъци и
замърсители. Фокусът е върху устойчивата употреба на ресурси в затворен кръг.
Основният аспект е удължаване на жизнения цикъл на продуктите и компонентите,
така че крайният процес на рециклиране да се случи възможно най-късно и въпреки
това ефективно. Иновациите и изследванията са насочени към последователна
оптимизация на процесите, за да намалят употребата на суровини и отпадъци до
минимум. Наградите за иновация на MOVECO са отворени за кандидати от всички
сфери на промишлеността и имат за цел да повишат обществената осведоменост за
този обещаващ икономически сектор.
Онлайн платформа и „кръгов“ инструментариум
Наскоро проект MOVECO представи своята платформа (www.danube-goes-circular.eu)
за обмен на ресурси и продукти, която включва виртуален пазар. По този начин
компании и изследователски институции от страните от Дунавския регион имат
възможност да обменят продукти, материали и ресурси за повторна употреба
Project co-funded by European Union funds (ERDF, IPA).
www.danube-interreg.eu/moveco

посредством онлайн платформата, както и да изградят мрежи на сътрудничество, за
да насърчат „кръговата икономика“. Проектът MOVECO също така разработва
иновационен „кръгов“ инструментариум. Той предлага преглед на принципите на
„кръговата икономика“, заедно с различни обучителни материали, включително
информация за възможностите за сътрудничество, както и инструменти за оценка и
финансиране на „кръгови“ проекти.
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