
 

A CircularRegions projektzárója 

 

Március 22-én rendezték meg a CircularRegions projekt online zárórendezvényét, melyen részt vettek 

a projekt szlovák, illetve magyar konzorciumi partnerei, valamint a projekt során bevont hazai és 

külföldi stakeholderek. A rendezvényt Horváth Bálint, a Holland Királyság Magyarországi 

Nagykövetségének körforgásos gazdasági szakértője moderálta. 

A zárórendezvény szlovákiai és magyarországi körforgásos gazdasági platformok több mint 100 

szakértőjének, vállalati és civil képviselőinek részvételével zajlott. Az eseményen Vojtech Vosecky, a 

Circle Economy szakértője mutatta be a körforgásos gazdaság és a klímaváltozás közötti kapcsolatot, 

és szót kaptak a Szlovák Üzleti Ügynökség, a Körforgásos Gazdasági Intézet, valamint a Magyarországi 

Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért szervezet képviselői is. A partnerek mind egyetértettek 

abban, hogy a közös munkával megszerzett és elemzett adatok, jó gyakorlatok mind azt mutatják, hogy 

a körforgásos gazdaságra vonatkozó üzleti modell felállítása kulcsfontosságú a stabilabb, 

versenyképesebb vállalkozások létrehozásában.  

A CircularRegions projekt egyik alapja a körforgásos gazdaság ellenőrzésének módszertana volt, melyet 

a hazai és szlovák partnerek a helyi viszonyokhoz igazítottak. Ennek eredményeként készült el a 

projektben a Circularity Check eszköz, mely 60 kérdést és 5 indikátort tartalmaz. Az eszköz előnye, hogy 

a kérdések megválaszolásával nemcsak a vállalat adott termékének vagy szolgáltatásának körforgásos 

szintjét értékeli, hanem a fejlesztési lehetőségeket is megmutatja. 

Ahhoz, hogy a körforgásos gazdaság minden vállalkozásban bevett gyakorlattá váljon, meg kell mutatni 

a vállalkozóknak az utat, és végig kell vezetnünk őket a sikeres átalakulás első lépésein. A projekt célja 

a kis- és középvállalkozások számára a körforgásos gazdaságra való átállással kapcsolatos 

tanácsadási szolgáltatás kialakítása, tanácsadók képzése, valamint együttműködés kialakítása a 

magyar és szlovák körforgásos gazdasági platformok tagjainak számító szervezetek között, ezáltal 

felgyorsítva a határon átnyúló régiókban a körforgásos gazdaságra való átállást. A körforgásos 

gazdaság nagyobb hatékonyságot, stabilitást és versenyelőnyt biztosít a vállalkozások számára. 

A nemzetközi együttműködés egyik legfontosabb előnye, hogy a projektpartnerek nemzetközi jó 

gyakorlatokat tanulhatnak meg egymástól, a körforgásos gazdaság témájában. 
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Csatorna (Zoom, online):  a zárórendezvényről készült felvétel 
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