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Pályázati felhívás



A pályázat kiírói

& projektpartnerek/ 

díjazók

•	 ARGE	Abfallvermeidung,	Ressourcen-
schonung	und	nachhaltige		
Entwicklung	GmbH

•	 EUROPA	NOVA	Nonprofit	Információs	
Szolgáltató	és	Médiafejlesztő	Kft

•	 Savaria	Rehab-Team	Szociális		
Szolgáltató	és	Foglalkoztatási	
Kiemelkedően	Közhasznú		
Nonprofit	Kft

•	 Nyugat-magyarországi	Egyetem
•	 designaustria,	Wissenszentrum	&	

Interessenvertretung
•	 Regionalmanagement	Burgenland	

Gesellschaft	m.b.H.
•	 FH	Wien	–	Studiengänge	der	WKW,	

Stadt	Wien	Kompetenzteam		
für	Entrepreneurship

•	 LEO	GmbH

Célkitűzés

Jelen	nyilvános	ötletpályázat	az	Ausz-
tria-Magyarország	Határon	Átnyúló	
Együttműködési	Program	2007	–	2013	
keretében	kerül	meghirdetésre.	A	projekt	
a	Program	azon	céljához	igazodik,	mely	
alapján	–	a	reuse	&	redesign	terüle-
tek	segítségével	–	hozzájárulhatunk	a	
munkaerőpiac	fenntartható	élénkítésé-
hez	és	a	szociális	foglalkoztató	üzemek	
innovációs-	és	versenyképességének	
növeléséhez.	A	pályázat	az	Európai	Unió	
teljes	területére	szól	és	célja,	hogy	használt	
anyagok	felhasználásával	született,	eddig	
meg	nem	valósított	ötleteket	és	design-
terveket	találjon	(redesign),	azokat	a	nagy	
nyilvánosság	előtt	bemutassa,	továbbá	
–	szociális	foglalkoztató	üzemek	segítsé-
gével	–	lehetővé	tegye	megvalósításukat	és	
piacra	vitelüket.

A	projekt-terv	összeköti	a	foglalkoztatás		
és	a	környezetvédelem	témákat.
	 Egyrészt	szociálisan	hátrányos	
helyzetű,	valamint	tartósan	munkanélküli	
embereknek	a	reuse	&	redesign	területén	
megvalósuló	új	foglalkoztatási	lehetőségek	
megteremtésével	esélyt	kell	kapniuk	a	
hosszútávú	foglalkoztatásra:	így	például	
az	alapanyagok	beszerzése,	szociális	fo-
glalkoztató	üzemekben	redesign	termékek	
gyártása	és	értékesítése	révén.
	 A	projekt	határon	átnyúló	kezdemé-
nyezésként	támogatja	a	reuse	&	redesign	
területén	megvalósuló	fejlesztést,	profess-
zionalizálást,	képzést	és	termék	innovációt	
Magyarországon	és	Ausztriában.	Másrészt	
annak	ötlete,	hogy	az	egyébként	már	
kiszolgált	termékek,	illetve	maradék	anya-
gok	újrahasznosításával	új	célt	szolgáló,	
új	termékeket	lehet	előállítani,	hozzájárul	
a	fogyasztók	érzékenyítéséhez	a	fennt-
arthatóság	és	az	erőforrások	megóvása	
területén.	A	dizájnerek	ezen	folyamatba	
történő	bekapcsolásának	kösönhetően	
lehetőség	nyílik	innovatív	ötletek	kifejlesz-
tésére,	valamint	a	fogyasztók	figyelmének	
nagyfokú	felkeltésére	a	redesign	termékek	
iránt.

Kategóriák

Termékötleteit	–	az	alább	felsorolt	használt,	
illetve	kiinduló	anyagok	részbeni	vagy	teljes	
egészében	történő	felhasználása	mellett	–	
az	alábbi	4	kategóriában	nyújthatja	be:
•	 mobilitás	&	nyilvános	terek
•	 háztartás	&	lakás
•	 kiegészítők	&	ajándéktárgyak
•	 ékszer	&	divat

Lehetséges	kiinduló	alapanyagok:	karton,	
doboz,	hullámpapír,	könyv,	fa,	használt	
papír,	PET-palack,	italos	doboz	(Tetrapak	
csomagolás),	alumínium	doboz,	használt	
üveg,	dugó,	csempe,	textíliák,	szőnyeg,	
vállfa,	autógumi,	biztonsági	öv,	teherautó	



ponyva,	bicikli	illetve	annak	alkatrészei,	
huzal,	drót,	filmdobozok,	kábelek,	fémhul-
ladékok/maradvány	anyagok,	CD-k/DVD-k,	
nyomtatott	áramkörök,	fémlemezek,	zászlók	
stb.

Részvételi feltételek

Jelen	felhívással	valamennyi	az	EU	területén	
–	alkalmazottként	vagy	önállóan	dolgo-
zó	–	dizájnert	és	dizájner-hallgatót	meg	
kívánunk	szólítani,	hogy	nyújtsa	be	tervét,	
amennyiben	az	máshol	még	nem	került	
megvalósításra.	A	pályamű	benyújtásá-
val	a	résztvevő	egyidejűleg	megadja	a	
szervezőknek	a	jogot	arra,	hogy	a	be-
nyújtott	munkáját	egy	nyilvános	kiállítás	és	
bemutató	rendezvény	keretében	bemu-
tassák,	illetve	a	jelen	pályázattal	kapcso-
latos	jelentésekben	és	dokumentációkban	
nyilvánosságra	hozzák.

Pályaművek benyújtási 

feltételei

Benyújtható	minden	olyan	méretarányos	
terv,	skicc	és	modell/makett	vagy	prototí-
pus	(a	termék	valóságos	nagyságára	és	
felhasználási	területére	való	korlátozás	
nélkül),	melyek	megvalósítása	maradék	
anyagokból	tervezett.	Alapvetően	olyan	
használt	anyagokat	kell	felhasználni,	
melyek	nagyobb	mennyiségben	sze-
lektálva	összegyűjthetőek,	mivel	adott-
nak	kell	lennie	a	szériában	történő/ipari	
előállítás	lehetőségnek.	Egyedi	darabok,	
kézművesipari,	nem	szériában	történő	
gyártásra	tervezett	munkák/pályaművek	
kizártak	a	részvételből.

Benyújtott	pályaművenként	az	alábbi	doku-
mentumok	szükségesek:
•	 két	kitöltött	nevezési	lap
•	 a	benyújtott	pályamű	rövid	(legfeljebb	

1db	A4-es	oldal)	leírása
•	 kétdimenziós	dokumentáció	(terv,	

skicc,	fotó,	rajz)	legfeljebb	2	db	
70x100	cm	(karton	vagy	habkarton)	
táblára,	vagy	legfeljebb	5	db	35	x	50	
cm-es	táblára	ragasztva;	a	benyújtó/
alkotó	személyes	adatait	kizárólag	a	
prezentációs	tábla	hátoldalán	szabad	
feltüntetni.	Videók,	CD-ROM-ok	és	
DVD-k	benyújtása	nem	megengedett.

•	 a	modelleket,	maketteket,	illetve	
prototípusokat	biztonságos	cso-
magolásban	kell	benyújtani;	kérjük,	
válasszon	olyan	csomagolást,	amely	
adott	esetben	a	visszaküldés	során	is	
felhasználható.

Nem	veszünk	figyelembe	olyan	
pályaműveket,	amelyek	nem	felelnek	meg	
ezen	formai	előírásoknak.	
Az	egy	pályázó	által	benyújtható	
pályaművek	darabszáma	nem	korlátozott.

Részvételi díj és 

felelősségvállalás

A	pályázaton	való	részvételért	díjat	nem	
számítunk	fel,	a	részvétel	ingyenes.
	 A	pályázat	kiírói	a	háromdimenziós	
munkákért	(modellek,	makettek,	prototípu-
sok)	a	pályamű	beérkezésétől	számítva	a	
visszaküldésének	az	ideéig	pályaművenként	
250	euróban	meghatározott	felelősséget	
vállalnak,	mely	összegre	biztosítást	is	köt-
nek.
	 A	pályaművek	visszaküldése	csak	a	
pályázó	kifejezett	ilyen	irányú	kérésére,	
valamennyi	promóciós	tevékenységek	
lezárását	követően,	a	pályázó	költségére	és	
felelőségére	történik.



Zsűri

Valamennyi	benyújtott	pályaművet	egy	füg-
getlen	zsűri	bírálja	el;	az	alábbi	zsűritagok	
kerültek	jelölésre	és	fogadták	el	a	felkérést:
•	 Kathrina	Dankl,	danklhampel,	ipari	

dizájner	(A)
•	 Michael	Schultes,	Műszaki	Egyetem	

Bécs	(A)
•	 Szurcsik	János,	dizájner	(H)
•	 Daniel	Strobel,	gabarage	upcycling	

design	(A)
•	 Martin	Eder,	Kapsch	AG,	innovációs	

menedzsment	(A)

A	zsűri	döntéséről	nem	folytatunk	levele-
zést.	A	zsűrizésről	készült	jegyzőkönyvet	a	
nyertesek	nevének	nyilvánosságra	hozatalát	
követően	a		www.redesignplus.eu	oldalon	
tesszük	közzé.

Nem	pályázhatnak	a	zsűri	tagok,	azok	
hozzátartozóik,	a	pályázati	kiírók,	azok	
hozzátartozói	és	munkatársai.	A	zsűri	2013	
február	közepén	ülésezik	Bécsben.

Díjak & 

bírálati szempontok

A	díjakra	4000	euró	áll	rendelkezésre,	
úgy	hogy	a	4	felsorolt	kategóriában	a	
díjazott	alkotás	egy	összegben,	nem	
megoszthatóan	1000	eurót	kap.	A	pénzdíj	
minden	esetben	odaítélésre	kerül.	

A	4	díjazott	pályaműből	a	zsűri	kiválasztja	
azt	a	fő	díjazott	pályaművet,	mely	a	legjob-
ban	veszi	figyelembe	és	valósítja	meg	az	
alábbi	szempontokat:	kreativitás,	innovációs	
erő,	használt	alapanyag	rendelkezésre	állá-
sa,	gyártástechnológiai	megvalósíthatóság,	
potenciális	gazdasági	értékesítési	
lehetőségek.	A	fődíj	a	pénzjutalom	mellett	a	
termék	megvalósítása,	illetve	gyártása	egy	
magyarországi	és/vagy	ausztriai	szociális	

üzem	által	feltéve,	ha	előzetesen	a	dizájner	
és	a	gyártó	egy	az	iparágnak	megfelelő,	a	
projekt	végétől	hatályos	licencszerződést	
köt	egymással.
	 A	szerződéskötési	tárgyalások	alapjául	
a	designaustria	által	nyilvánosságra	hozott	
mintaszerződés	szolgál.	Amennyiben	a	
pályamű	megvalósításra	kerül,	úgy	az	
odaítélt	pénzjutalom	a	tervezői	teljesítmény	
ellenértékéül	szolgál,a	használati	díj/royalty	
megfizetése	a	megkötendő	licencszerződés	
alapján,	a	projekt	végét	követően	kerül	
kifizetésre.

Ezen	felül	a	zsűri	valamennyi	kategóriában	
legfeljebb	négy	kitüntetést	ítélhet	oda	
oklevél	formájában	olyan	pályaművekért,	
melyek	használt	anyagokból	készülnek	
és	különösen	innovatív	és	jövőbe	mutató	
tervezői	megoldásokat	testesítenek	meg.

Díjátadás

A	díjak	átadására	és	a	nyertesek	nevének	
nyilvánosságra	hozatalára	2013.	nyarán	
kerül	sor.	Ezt	követően	egy	Bécsben	(A)	és	
Sopronban	(HU)	megrendezendő	kiállítás	
keretében	mutatják	be	a	díjazott	alkotáso-
kat.



Beküldési határidő & 

beküldési cím

Beküldési határidő:
2013. január 31.

Beküldési	cím:
designaustria	im	designforumWIEN

Jelige:	»Redesign+«
MuseumsQuartier
1070	Bécs,	Museumsplatz	1/Hof	7.,	
Ausztria

Beküldött	pályamunkát	csak	a	pályázó	
kifejezett	kérésére,	saját	költségére	és	
felelősségére	küldünk	vissza.	A	pálya-
munkák	határidőben	történő	beérkezéséért	
a	pályázó	felel.	A	benyújtási	határidőnél	a	
postai	bélyegző	dátuma	számít.

	
Kérdés esetén az alábbi 
elérhetőségeken érdeklődhetnek:

designaustria	im	designforumWIEN	
MuseumsQuartier
1070	Bécs,	Museumsplatz	1/Hof	7.,	
Ausztria
T	 +43	(0)1	|	524	49	49	–	0
F	 +43	(0)1	|	524	49	49	–	4
E	 register@designaustria.at
	 www.designaustria.at

A	»REuse	&	REdesign	plus«	projektet	az	Európai	Regionális	Fejlesztési	Alapja	támogatja	a	az	Ausztria-Magyarország	Határon	

Átnyúló	Együttműködési	Program	2007	–	2013	keretében,	CBC	AT-HU	2007-2013.



Kategória
		 mobilitás	&	nyilvános	terek
		 háztartás	&	lakás
		 kiegészítők	&	ajándéktárgyak
		 ékszer	&	divat

Pályázó adatai
Dizájner	neve

Cég/Studió	neve

Utca

Irányítószám,	Helység

Ország

Telefon

e-mail

						Diák/hallgató	(diákigazolványt	kérjük	másolatban	csatolni)

Oktatási	intézmény	neve	|	címe

Nevezési lap a

Redesign+ 2013-as pályázathoz

Kijelentem,	hogy	a	benyújtott	pályamű	egyedüli	alkotója/szerzője	vagyok,	a	pályaművem	eddig	nem	került	nyilvánosságra,	

valamint	harmadik	személynek	nem	áll	fenn	semmilyen	joga	az	alkotásomon.	Kijelentem	továbbá,	hogy	a	pályázat	részvételi	

feltételeit	magamra	nézve	kötelezően	elfogadom.

dátum		 	 	 aláírás

Kérjük,	minden	pályaműhöz	2	nevezési	lapot	töltsön	ki,	használja	ezt	a	lapot	a	másolat	alapjául.

Pályaművéhez	csatolja	a	mű	rövid	leírását	tartalmazó	lapot.

A pályaművek beküldési határideje: 2013. január 31. (A postai bélyegző dátuma számít.)	

A benyújtott pályamű leírása
Pályamű	címe

Pályamű	rendeltetése	

Felhasznált	anyagok

Méretek	(eredeti/prototípus),	

(h	x	sz	x	m,	illetve	átmérő	cm-ben)

Súly	(eredeti/prototípus)

Mellékletek	(prezentációs	táblák	száma)

Benyújtott pályaművek száma (összesen)

Benyújtott pályamű visszaszolgáltatása
	 visszaküldés	a	pályázat	kiírója	által	saját	költségre	

	 és	felelősségre

	 pályázat	benyújtója	maga	viszi	el	a	pályaművét	2013.	

	 március	4-8.	között	9.30-18.00	óra	közötti	

	 időszakban	(designforumWIEN	im	MuseumsQuartier,	

	 Museumsplatz	1	|	Hof	7,	A-1070	Wien)

	 Amennyiben	nem	viszik	el	a	benyújtott	pályaművet,	

	 úgy	azt	múzeumi	célokra	használják	fel.

	 nem	kérek	visszaküldést


