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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

 

Az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program által támogatott 

SoPro projekt keretében a projektben résztvevő LEED Nonprofit Kft. a Savaria TISZK 

Nonprofit Kft-vel együttműködve termékfejlesztési ötlet pályázatot hirdet 

középiskolások és felsőoktatási hallgatók részére! 

 

A PROJEKTRŐL 

 

A „SZOCIÁLIS GAZDASÁGBAN ELŐÁLLÍTOTT TERMÉKEK (SoPro)” projekt egyik célja, 

hogy a szociális gazdaság (olyan gazdaság, amely a hátrányos helyzetű 

embereknek is munkát kínál) szereplői ökológiai, gazdasági szempontból is 

fenntartható termékeket állítsanak elő ipari hulladékokból a vállalkozási szektorral 

együttműködve. Ez a program nem jótékonykodásról szól, hanem a forprofit szektor 

és a szociális vállalkozások együttműködését célozza meg.  

 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK 

 

A termékfejlesztést ipari hulladékból (pl. fa, textil, műanyag, fém stb.) kell 

megvalósítani. 

 

A termékfejlesztés során az alábbi tevékenységeket kell elvégezni:  

 

1.) Kell egy termékötlet! 

2.) Meg kell találni azt a vállalkozást, vagy vállalkozásokat, ahol az ötlet 

megvalósításához szükséges ipari hulladék, vagy hulladékok fellelhetők.  

3.) Ebből a hulladékból elő kell állítani az ötlet alapján a terméket. 
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4.) A termék elkészítése és benyújtása mellett CD-n/DVD-n be kell nyújtani az 

előállítás dokumentációját 1) a pályázó adataival (név, cím, telefonszám, mentor 

neve, oktatási intézmény neve, évfolyam és osztály/szak megnevezése, 

együttműködő vállalkozás megnevezése), 2) technológiai leírással, anyag 

bemutatással. A dokumentációban azt is be kell mutatni, hogy 3) a felhasznált 

hulladék mekkora mennyiségben, illetve milyen gyakorisággal áll rendelkezésre (a 

vállalkozások megnevezésével).  

 

A tervezésbe mentorok (tanárok, szülők, vállalati szakemberek) is bevonhatók, 

továbbá részt vehet az ipari hulladékot rendelkezésre bocsátó cég képviselője is. Az 

így elkészített termékek közül az ötletgazda beleegyezése esetén a szociális 

vállalkozások a SoPro projekt keretében megkísérlik a termék piacra vitelét, nagyobb 

volumenben történő előállítását. Az ötlet gazdákat a szociális vállalkozások a későbbi 

fejlesztési folyamatba is bevonják egyedi megállapodások alapján. 

 

BEKÜLDÉS 

 

A termék és a fejlesztés során készült dokumentumok, termékek beadási határideje: 

2013. február 8. 14.00. A termékek és a dokumentumok benyújthatók postán, vagy 

személyesen is.  A beadás helyszíne: LEED Nonprofit Kft. 9700 Szombathely, 

Semmelweis I. u. 4-6. I/106. A csomagot a „SoPro ötlet pályázat” felirattal kell ellátni. 

A benyújtott pályaműveket kérés esetén visszajuttatjuk. 

 

ÉRTÉKELÉS, DÍJAZÁS 

 

A pályázatra benyújtott termékötleteket szakmai zsűri értékeli. A zsűri által javasolt 

legjobb termékekből 2013. február 21-én a szombathelyi Kámoni Arborétumban 

található Látogatóközpontban (Szombathely, Szent Imre herceg u. 84/B.) kiállítás 

nyílik. A kiállítás megnyitóján kerül sor a díjak átadására is a SoPro projekt 

magyarországi nyitókonferenciájának keretében. 

 

Díjakat az alábbi kategóriákban szeretnénk kiosztani: 

 

1.) SoPro fődíj 

 

2.) Különdíjak: 

- A legérdekesebb, legkreatívabb ötlet 

- A legpiacképesebb termék 

- A legjobb minőségű termék 

- A legsikeresebb vállalkozói kapcsolat 

 

 

 

 

 

 



 

 

                   

 

 

 

Díjazás:  

- Fődíj: 100 e Ft-os pénzdíj, és a 2013-ban megrendezésre kerülő ausztriai 

tanulmányúton való részvétel lehetősége. 

- Különdíjak: 25 e Ft-os vásárlási utalványok. 

- Minden pályázó SoPro fenntarthatósági emléklapot vehet át a 2013. 

február 21-i rendezvényen. 

 

A pályázattal kapcsolatos kérdésekre a pályázók az alábbi címen kaphatnak 

tájékoztatást: Hollósi Szabolcs szakmai vezető, hollosisz@bfh.hu, 06-30-2277559, illetve 

a projekt Facebook oldalán: http://www.facebook.com/soprohungary. 

 

 

Szombathely, 2012. december 10. 

       

 

SoPro projekt menedzsmentje 
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