
INNOVÁCIÓS DÍJ 

Pályázati felhívás 



Mi a MOVECO Innovációs Díj? 

 // 2019 tavaszán a MOVECO, 
egy EU Interreg-projekt, MOVECO 
Innovációs Díjat fog adni 
körforgásos gazdaságból származó 
termékeknek és szolgáltatásoknak. A 
díj a kreatív és jövő-orientált 
vállalkozásoknak és üzleti 
modelleknek lehetőséget ad arra, 
hogy Ausztriában, Bulgáriában, 
Horvátországban, Magyarországon, 
Németországban, Szerbiában, 
Romániában, Szlovákiában, és 
Szlovéniában a széles közönség 
számára bemutassák a termékeiket és 
szolgáltatásaikat. 

Project co-funded by European Union funds (ERDF, IPA).  
www.interreg-danube.eu/moveco and www.danube-goes-circular.eu  

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


         Ki pályázhat? 

 // Ha az Ön vállalkozása a fent említett országok 

valamelyikében működik, akkor Ön beadhatja pályázatát a 

MOVECO Innovációs Díjra.  

 // A benyújtott terméket vagy szolgáltatást a 

körforgásos gazdaság koncepciójának megfelelően kell 

gyártani és/vagy tervezni. A terméknek vagy a 

szolgáltatásnak már elérhetőnek kell lennie a piacon, 

látványrajzok nem elegendőek. A pályázaton való 

részvétel ingyenes. 

 

>>> www.cleantech-cluster.at/moveco  
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Miért pályázzon a MOVECO 

Innovációs Díjra? 

 // A körforgásos gazdaság színpadra kívánkozik! A 
MOVECO Innovációs Díj nyertesei jelentős média-
figyelemre számíthatnak a Duna Régió országaiban. A díj 
előtérbe tolja a jövőt szem előtt tartó körforgásos 
gazdaság és fenntartható dizájn szellemében tervezett 
termékeket és szolgáltatásokat. A nyertes vállalkozások 
és üzleti modellek ismertebbé válnak a szélesebb 
közönség számára Európa szívében. 

 // A nyertesek a MOVECO projektpartnerek kiterjedt 
hálózatából is részesülnek, beleértve a 
kutatóintézeteket, a klasztereket és az üzleti 
hálózatokat is, amelyek ideálisak a körkörös gazdaság 
gondolatának terjesztésére. 
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Milyen kategóriák vannak? 

MOVECO INNOVÁCIÓS DÍJ KATEGÓRIÁK TERMÉKEKRE ÉS 

SZOLGÁLTATÁSOKRA  

// A 2019-es év terméke – Mikro vállalkozások (< 9 

munkavállaló) 

// A 2019-es év terméke – Kisvállalkozások (< 49 

munkavállaló) 

// A 2019-es év terméke – Közepes vállalkozások (< 249 

munkavállaló 
KÜLÖN KATEGÓRIÁK 

// A 2019-es év körforgásos dizájnja 

// A 2019-es év körforgásos innovációja 
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Díjátadó ünnepség 

>>> A MOVECO Innovációs Díj nyerteseit 

a MOVECO projekt záró konferenciáján 

tartott díjátadó ünnepségen hirdetik ki 

2019. május 14-én, Linzben (Ausztria). 
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Hogyan tud meggyőzni minket? 

>>> A projekt leírását szabja rövidre és egyszerűre! 

 

>>> Koncentráljon a MOVECO négy pillérére: NYERSANYAG, 

TERVEZÉS, SZOLGÁLTATÁS, és ÜZLETI MODELL! 

 

>>> Ha további információra lesz szükségünk, fel fogjuk 

venni Önnel a kapcsolatot. 
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A NÉGY MOVECO PILLÉR 

Újrahasznosíthatóság  
A nyersanyag 

újrahasznosítható? 

Minimális erőforrás-

felhasználás 

Az erőforrás-

felhasználást a lehető 

legalacsonyabban 

tartják? 

 

Újrahasznosított 

anyagok használata 

Mekkora mennyiségű 

újrahasznosított 

anyagot használnak a 

termelési folyamatban? 

ANYAG 

Modularitás  

A termék egyes 

moduljai cserélhetők? 

 

Többcélú 

A tervezés 

biztosítja, hogy az 

egyes komponenseket 

úgy hozzák létre, 

hogy más célra újra 

felhasználhatók 

legyenek? 

 

Erőforrás-

hatékonyság  

A tervezés során 

gondoskodtak róla, 

hogy a felhasznált 

nyersanyag 

mennyiségét a 

minimálisra 

csökkentsék?  

 

 

 

 

 

 

TERVEZÉS 

Javíthatóság  

A terméket maguk a 

fogyasztók meg tudják 

javítani vagy ésszerű 

áron megjavíttatható?  

 

Hulladék  

Vannak stratégiák a 

hulladék elkerülésére 

a termékélet-ciklus 

után?  

 

Karbantartás  

Vannak könnyen 

hozzáférhető 

utasítások az ügyfél 

számára a termék 

javítására, vagy a 

termék javítása 

hosszú ideig ingyenes 

lesz? 

 

SZOLGÁLTATÁS 

Új üzleti modellek 

Az üzleti modell 

tartalmazza a 

körforgásos gazdaság 

új szempontjait, pl. 

a megosztás vagy 

bérlés lehetőségét 

tulajdonszerzés 

helyett? 

 

Piacképesség 

A termék versenyképes 

a piacon? 

 

Gyártói felelősség 

A gyártó milyen 

mértékben vállal 

felelősséget a 

termékéletciklus 

végén keletkező 

hulladékért? 

 

ÜZLETI MODELL 
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NYERSANYAG 

>>> Írja le, milyen anyagokat használ fel a 

termékben. 

 

>>> Újrahasznosítható anyagokat használ, amelyek 

visszajuttathatók az anyagciklusba? 

 

>>> Fontos volt az nyersanyag-felhasználást a 

lehető legalacsonyabb szinten tartani? 

Project co-funded by European Union funds (ERDF, IPA).  
www.interreg-danube.eu/moveco and www.danube-goes-circular.eu  

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


TERVEZÉS 

>>> A terméket modularitásra tervezték? 

 

>>> Használható a termék különböző célokra? 

 

>>> Már a tervezés során figyelembe vették az 

erőforrás-hatékonyságot és az erőforrás-

takarékos nyersanyaghasználatot? 
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SZOLGÁLTATÁS 

>>> A termék javítható (egyedül vagy ésszerű 

áron)? 

 

>>> Vannak stratégiák a hulladék elkerülésére a 

termékélet-ciklus után?  

 

 

>>> A termék javítására vonatkozó utasítások 

könnyen hozzáférhetők? 
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ÜZLETI MODELL 

>>> Mutassa be az üzleti modelljét. 

 

>>> Milyen problémát old meg a terméke vagy a 

szolgáltatása? 

 

>>> Az ötlete hogyan kapcsolódik a körforgásos 

gazdasághoz? 

 

>>> A terméke mennyire versenyképes a piacon? 
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A MOVECO-ról 

 // A MOVECO egy Interreg-projekt, amely 
támogatja a kis- és közepes vállalkozások áttérését 
a lineáris, erőforrás-intenzív gazdaságról a 
fenntartható, körforgásos gazdaságba, amely zárt 
hurkokkal rendelkezik.  

 // A MOVECO létrehozott egy új platformot a 
körforgásos gazdaság számára, és mellé sokféle 
körforgásos innovációs eszközt is. Az eszközök és a 
platform egyaránt ingyenes. 

 

>>> www.danube-goes-circular.eu  
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Kapcsolat: 

Siegfried Keplinger 

siegfried.keplinger@biz-up.at 

Project manager Cleantech-Cluster, 

Business Upper Austria 

 

www.interreg-danube.eu/moveco 
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