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Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) megbízásából korlátozott számban 
előállítandó tárgy csomagolással

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) másodszor is versenyt hirdet innovatív, 
fenntartható és kreatív, erőteljes civil társadalmi üzenetet hordozó dizájntárgy és csomagolás 
tervezésére.

A nyertes tárgy 2012/2013 folyamán, az aktív időskor és a nemzedékek közötti szolidaritás 
európai éve keretében kerül majd terjesztésre.



CÉLKITŰZÉS
Az először meghirdetett „EESC Design ZeroNine” pályázatot James Ennis ír formatervező „méh-
lak” („Bee House”) elnevezésű, a biodiverzitást szemléltető eszköze nyerte. A verseny sikerére 
alapozva az EGSZB most másodszor is meghirdeti a fenntartható ajándék megtervezésére szóló 
európai dizájnpályázatot. 

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság által kezdeményezett formatervezési díj célja 
az intelligens és fenntartható európai termékek támogatása, és egyúttal a szervezett civil 
társadalom tevékenységének reflektorfénybe állítása. A pályázat különlegessége, hogy a 
díjnyertes formaterv legyártásra, majd az érdekelt intézményi szereplők nemzetközi hálózata 
révén terjesztésre is kerül.

Ezzel a kezdeményezéssel az EGSZB kettős feladatot vállal magára: a fenntartható, innovatív, 
intelligens és kreatív formatervezés ösztönzését, valamint a fenntartható közbeszerzésbe 
történő beruházást egy új, szociális szemléletű, környezetbarát kommunikációs eszköz: egy 
funkcionális és erkölcsi értékkel bíró promóciós ajándéktárgy támogatásával.

Az „EESC Design Eleven” pályázat amellett, hogy egyértelmű üzenetet hordozó kommunikációs 
eszközt és praktikus, formatervezett terméket kíván teremteni, ismét a fenntartható tervezési 
gyakorlatokat támogatja. 

A második alkalommal meghirdetett verseny nagy jelentőségű kérdést helyez a középpontba: a 
nemzedékek közötti szolidaritást a lakosság elöregedése idején. 

A formatervezők és szakirányú képzésben részt vevő diákok feladata az, hogy egy mind 
jelentősebbé váló világszintű változással nézzenek szembe úgy, hogy interaktív formatervezési 
folyamat (amelyben a végfelhasználók is részt vesznek) és/vagy együtt-tervezés (generációk 
közötti csapatépítés – együttműködés a fiatal és az idősebb formatervezők között) segítségével 
találnak innovatív és lényegi megoldásokat.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az EGSZB (angol nyelvű rövidítéssel: EESC) az Európai Bizottság Vállalkozáspolitikai és 
Ipari Főigazgatóságával, valamint a CUMULUS (Képző- és Iparművészeti és Médiatudományi 
Egyetemek és Főiskolák Nemzetközi Szövetsége) és az EIDD Design for All Europe szervezettel 
együttműködésben „EESC Design Eleven” címmel pályázatot hirdet az EU 27 tagállamában és 
azokon kívül. 

A cél csomagolással rendelkező, az EGSZB logóját viselő innovatív dizájntárgy megalkotása. A 
termék az EGSZB hivatalos promóciós ajándéktárgya lesz a tagok hivatalos látogatásai és más 
rangos események során.

A nyertes dizájntárgyat korlátozott számban gyártják majd le és terjesztik 2012/2013 folyamán, 
az EGSZB kommunikációs stratégiájának keretében.

A TÁRGGYAL SZEMBENI 
KÖVETELMÉNYEK

határozott formatervezés-központú gondolkodásmód kifejezésre juttatása az (idősödő)  –
felhasználót a középpontba helyező tervezés és kortalan tervezési szabályok („mindenki 
számára történő tervezés”) alkalmazásával, például az alábbi területeken: mobilitás, 
háztartási eszközök, egészségmegőrzés, információs és kommunikációs technológiák, 
szórakoztatás stb.; 

erőteljes interaktív (akár szórakoztató) kommunikációs lehetőséget hordoz. –



TECHNOLÓGIAI KÖVETELMÉNYEK
A végső döntést meghozó zsűri kizárólag prototípusokat fogad el. Az EGSZB ezért azt javasolja 
a versenyzők számára, hogy csak a prototípuskészítés közel végső vagy végső stádiumában lévő 
projektekkel pályázzanak.

a formatervezés az ökológiai alapelvek (tartósság, életciklus-elemzés és  –
újrafelhasználhatóság, energiatakarékosság, nem mérgező anyagok stb.) figyelembevételével 
történjen; 

tartozzon csomagolás is a dizájntárgyhoz; –

a tárgy legyen felhasználóbarát és napi szinten használható;  –

a tárgy legyen könnyen szállítható, hordozható vagy viselhető: ergonomikus, könnyű és  –
kisméretű (csomagolással együtt a méret ne haladja meg a 30 × 30 × 30 cm-t);

a tárgyat az Európai Unióban kell előállítani a fenntartható termelés kritériumainak (anyagok,  –
eljárások, csomagolás) megfelelően; 

a tárgy előállítási és csomagolási költsége az EGSZB-hez történő kiszállítás költségeivel  –
együtt ne haladja meg az előírt összeget, vagyis 200–300 darabra számítva adók nélkül a 20 
000 eurót (lásd „A pályázat részletei” című fejezetet);

a pályázat tartalmazzon egy előzetes költségbecslést, amely figyelembe veszi az előállítás  –
helyszíne és az EGSZB közötti szállítás költségeit is.

A PÁLYÁZÓKKAL SZEMBENI FELTÉTELEK
A versenyben olyan, szakirányú képzésben részt vevő diákok és hivatásos formatervezők 
pályázhatnak – egyénileg vagy csoportként –, akiknek születési vagy lakhelye az Európai Unió 
27 tagállamának valamelyikében van. 

A zsűri tagjai nem vehetnek részt a versenyben.

A pályázóknak nyilatkozniuk kell arról, hogy az általuk benyújtott formaterv tulajdonosai, és 
annak közzététele nem sérti harmadik fél jogait. A pályázat a tervező eredeti, GYÁRTÁSBAN 
NEM LÉVŐ munkája.

A pályázók időbeli és földrajzi korlátozás nélkül, díjmentesen feljogosítják az EGSZB-t a szerzői 
jog gyakorlására minden benyújtott munkával (fénykép, szöveg és illusztráció) kapcsolatosan. A 
használati jog az „EESC Design Eleven” tárgy mindenfajta felhasználására vonatkozik, ideértve 
a nyomtatásban (kiállításon, katalógusban, posztereken stb.), az interneten, adathordozón (CD, 
CD-ROM, DVD stb.) való közzétételt és az azzal kapcsolatos hirdetéseket is.

Amennyiben a pályázó által benyújtott pályaművel kapcsolatosan harmadik fél bármilyen 
kifogással él az EGSZB-vel szemben, az EGSZB semmiféle felelősséget nem vállal, és a felmerült 
költségeket a pályázó viseli. A pályázó ilyen esetben köteles támogatni az EGSZB-t.

JELENTKEZÉSI DÍJ 

Nincs

REGISZTRÁCIÓS ÉS JELENTKEZÉSI 
ŰRLAP
A regisztráció és a jelentkezési űrlap letöltése a  http://www.design-competition.eesc.europa.eu 
oldalon lehetséges. 



JELENTKEZÉS
A jelentkezés határideje: 2011. május 30.

A pályázatban benyújtott formatervnek alkalmasnak kell lennie alacsony költségek mellett 
történő előállításra. Az előállítás és a Brüsszelbe való szállítás költsége 200–300 darabos tételre 
számítva, csomagolással együtt nem haladhatja meg a 20 000 eurót (adók nélkül). Kerülendő 
a törékeny anyagok használata. A kisszériás termelési folyamatot a nyertes tervezőnek kell 
biztosítania, és azt az EESC Design Eleven tanácsadó testületével együtt követik nyomon.

Első körben 20–25 továbbjutó formatervet választanak ki. A tervezőket ezt követően felkérik, 
hogy küldjék el a prototípust (csomagolással együtt) az EGSZB-hez a zsűri ülésére. A pályázók 
az első kör eredményének közzétételétől a leszállítás határidejéig (30 nap) véglegesíthetik a 
tárgyat és a csomagolást.

A PÁLYÁZAT RÉSZLETEI
Regisztráció után a pályázók digitális bemutatójukat a következő helyre tölthetik fel:  
www.design-competition.eesc.europa.eu

Ennek az alábbiakat kell tartalmaznia:

a tárgy és csomagolása dizájnkoncepciójának leírása (legfeljebb egy A4-es oldal);  –

technológiai adatlap (funkció, méret – legfeljebb 30 × 30 × 30 cm –, anyagok [a törékeny  –
anyagok használata kerülendő]); 

gyártási folyamat (fenntartható szempontok használatával és bemutatásával), valamint annak  –
költségbecslése (200–300 darabra számítva adók nélkül legfeljebb 20 000 euró);

legfeljebb 5 nagyfelbontású kép (300dpi, legalább 30cm széles) a tárgyról, különböző  –
szögekből (JPEG, TIFF vagy PDF formátumban);

rövid önéletrajz; –

nagyfelbontású igazolványkép; –

kitöltött jelentkezési űrlap (letölthető: www.design-competition.eesc.europa.eu). –

A pályázó ellátja az EGSZB-t az alapanyagokra, adatokra, rendszerekre vonatkozó alapvető 
információkkal, illetve a formatervezéssel kapcsolatos minden egyéb, a nyilvánosság számára 
nem hozzáférhető vagy nem ismert, és a végtermék előállításához szükséges tájékoztatást is 
megad.

Adminisztratív okokból kérjük, hogy a teljes dokumentációt ANGOL nyelven nyújtsák 
be.

3D MODELLEK
A projektről benyújtott 5 darab JPEG, TIFF vagy PDF formátumú renderelt kép mellett (lásd fent) 
a pályázóknak lehetőségük van háromdimenziós formában is elküldeni pályázatukat.

A modelleket egységes (WRL vagy más, a Cosmo Player 2.1.1. verziójával kompatibilis, lásd 
http://cic.nist.gov/vrml/cosmoplayer.html) 3D formátumban kell elmenteni.

A modellek léptékét úgy kell kalibrálni vagy kalibrálhatóvá tenni, hogy 1024*728 pixel 
felbontású monitoron megjeleníthetőek legyenek.

A modelleket flash (FlashPlayer 10-zel kompatibilis) vagy AVI formátumban (tömörítés DivX 
codec segítségével), animációként is be lehet nyújtani.

TÁJÉKOZTATÁSUL 
Sok szoftvercsomag képes modelleket létrehozni gyors prototípuskészítés céljával. Használható 
többek között a Maya, a SolidWorks, a 3D Studio, bármely AutoCAD szoftver, a SketchUp, a 



Rhino, a Blender.org vagy a Lightwave. 

A képek és szövegek a későbbiekben felhasználásra kerülnek a versennyel kapcsolatos 
kommunikációs kampányban, illetve a kiállításon és a katalógusban. Azok minősége ezért 
meghatározó a pályázat eredményessége szempontjából.

KIVÁLASZTÁSI FOLYAMAT
A nyertes pályamű kiválasztására két körben, nemzetközi szakértők bevonásával kerül sor. 

1. kör: Az elbírálás folyamata  
A pályázatok előzetes elbírálását a verseny tanácsadó testületének képviselői végzik. Az 
előszelekciós zsűri a benyújtott termékinformáció és képes anyag alapján határoz a továbbjutó 
tervekről. 

A fentiekben felsorolt dokumentáció tekintetében hiányosnak talált pályázatok nem vehetnek 
részt a versenyben.

A képek és szövegek a későbbiekben felhasználásra kerülnek a díjjal kapcsolatos kommunikációs 
kampányban, illetve a kiállításon és a katalógusban.

Prototípus 
A kiválasztott 20–25 egyéni tervezőt vagy csoportot tájékoztatjuk az eredményről, és felkérjük 
őket a prototípus meghatározott határidőn belüli leszállítására (lásd a „Jelentkezés” című részt).

2. kör: Végső elbírálás 
A végső elbírálás kizárólag a prototípusok alapján történik. Az előválogatáson túljutott 
formaterveket nemzetközi szakértőkből álló független zsűri fogja elbírálni, amelynek elnöke 
döntő szavazattal rendelkezik.

A zsűri tagjai Brüsszelben ülnek össze, hogy határozzanak a nyertesekről.

A győztes pályaművet 2011. július közepén Brüsszelben választják és hirdetik ki. 

A díjátadó ünnepség és a kiállításmegnyitó várhatóan 2011 szeptemberében lesz Brüsszelben, 
a Design September 2011 nemzetközi formatervezési fesztivál keretében. A pontos időpontok 
később kerülnek meghatározásra.

KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK
egységes koncepció és folyamatmegközelítés a 2011. évben meghatározott téma – az idősödő  –
felhasználót a központba helyező formaterv és a nemzedékek közötti párbeszéd, kortalan 
formatervezési elvek (mindenki számára történő tervezés) –szempontjából; 

megfelel a végfelhasználói profilnak (idősödő emberek és/vagy befogadó megközelítés),  –
illetve az EGSZB céljainak (promóciós és kommunikációs eszköz); 

a dizájn (tárgy és csomagolás) eredetisége és innovatív jellege; –

a megoldás eredetisége és innovatív jellege;  –

a tervezési folyamat eredetisége és innovatív jellege: interaktív tervezés, együtt-tervezés  –
stb.; 

a gyártási folyamat eredetisége és innovatív jellege (új anyagok, technológia);  –

ökológiai és etikai megfelelés;  –

alkalmasság az EU területén, fenntartható gyártási kritériumok szem előtt tartásával történő  –
előállításra a megadott költségkereten belül, amit a zsűri is megvizsgált és jóváhagyott.

A termék alapanyagainak, gyártási technológiájának, gazdaságosságának és 
energiafogyasztásának arányosnak kell lennie a funkciójával.



DÍJAK
A díjazott (1., 2. és 3. helyezett) pályázókat az EGSZB írásban értesíti, valamint meghívja 
Brüsszelbe a díjátadó ünnepségre és a legjobb pályázatok kiállításának megnyitójára.  

A DÍJJAL JÁRÓ PÉNZJUTALMAK
1. díj: 7 000 EUR 
2. díj: 4 000 EUR 
3. díj: 2 000 EUR

A GYŐZTES FORMATERV LEGYÁRTÁSA
A győztes (1. díjat nyert) pályázatot az EU területén kell gyártani 2013 végéig, a 
fenntarthatósági kritériumok szem előtt tartásával (lásd a technológiai követelményeket). 

ELŐÁLLÍTOTT MENNYISÉG
Dizájntárgy + csomagolás és leszállítás Brüsszelbe: 200–300 darab.

ELŐÁLLÍTÁSI KÖLTSÉG
Legfeljebb 20 000 EUR (áfa nélkül, az előzetes prototípus költségét is beleértve).

Az EGSZB az első helyezettnek az elbírálás után a díj 30%-át fizeti ki számla ellenében. A 
fennmaradó összeget számla ellenében az EGSZB a gyártó árajánlatának beérkezésekor fizeti ki, 
amely igazolja, hogy a termék csomagolással együtt előállítható a meghatározott költségkereten 
belül. 

A második és harmadik helyezett díját egy összegben fizetik ki az elbírálás után.

A ZSŰRI ÖSSZETÉTELE ÉS A NYERTESEK 
KIHIRDETÉSE
Mindkét bírálótestületben részt vesznek nemzetközi formatervezési szakértők, különböző európai 
intézmények képviselői, valamint a fenntartható fejlődéshez és a verseny témájához kapcsolódó 
területek szakértői.

A zsűri tagjai a pályázatokat névtelenül kapják kézhez elbírálásra.

A zsűri tagjai nem vehetnek részt a versenyben.

A zsűri döntése végleges és azzal kapcsolatosan fellebbezésnek helye nincs.

A nyertes pályázat kiválasztására és kihirdetésére 2011. július közepén kerül sor, Brüsszelben.

A díjátadó ünnepség és a kiállítás megnyitója előreláthatóan 2011 szeptemberében lesz 
Brüsszelben, a Design September 2011 elnevezésű nemzetközi formatervezési fesztivál 
keretében.

KIÁLLÍTÁS ÉS KATALÓGUS
A legjobb pályázatok közül 20–25 művet – köztük a győztes formatervekkel – 2011 
szeptemberében elsőként az EGSZB brüsszeli épületében állítunk ki. 



A kiállításon részt vevő pályaművek benyújtóitól térítés nélkül további, szükség esetén – 
a kiállításhoz/katalógushoz – sokszorosításra kerülő információt/háttéranyagot, illetve a 
projektekről nagy felbontású képeket kérünk.

Ebből a katalógusból a verseny minden résztvevője kap egy tiszteletpéldányt.

AZ EGSZB-EMBLÉMA ÉS AZ 
„EESC DESIGN ELEVEN” FELIRAT 
FELTÜNTETÉSE 

A tárgyon és a csomagoláson is fel kell tüntetni az EGSZB emblémáját

 

és az „EESC Design Eleven” feliratot.

A jelentkezési lap aláírásával a pályázók elfogadják a részvételi feltételeket.

SZERZŐI ÉS HASZNÁLATI JOG
A győztes terv egyszeri legyártásáért a verseny szervezője (az EGSZB) által fizetendő 
haszonélvezeti jog díját a nyeremény összege tartalmazza. A jogok ezután visszaszállnak 
az alkotóra. A szervezőnek a későbbiekben lehetősége nyílik igényelni a terv világszintű 
haszonélvezeti jogát.

A szellemi tulajdonhoz fűződő jogok a tervezőknél maradnak, az EGSZB azonban nem 
kizárólagos jogot élvez a benyújtott pályázatok bármilyen, kiállítás vagy kiadvány formájában 
történő előállítására, terjesztésére, közzétételére vagy bemutatására. A nyertes formatervező 
nevét az EGSZB a tervezési versenyhez kapcsolódó összes kommunikációs csatornán közzéteszi. 
A díjazott tervezőknek minden kommunikációban fel kell tüntetniük az EESC Design Eleven 
feliratot. A nyertes tervező ezenkívül elfogadja, hogy a pályázaton benyújtott tárgyat 2013 előtt 
nem állítja elő.

ADATVÉDELMI TUDNIVALÓK
A versenypályázatban szereplő, illetve a pályázattal vagy annak eredményével kapcsolatos 
személyes adatok feldolgozása a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által 
történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad 
áramlásáról szóló 45/2001/EK rendelet értelmében történik. A személyes adatok kizárólag 
a verseny lebonyolításának és utókövetésének céljára, valamint az eredményhirdetéshez 
használhatók fel, illetve a szervezők fenntartják a jogot, hogy a Közösség pénzügyi érdekeinek 
védelme céljából azokat a belső ellenőrzési részlegekhez, az Európai Számvevőszékhez, a 
Pénzügyi Szabálytalanságok Testületéhez és/vagy az Európai Csaláselleni Hivatalhoz (OLAF) 
továbbítsák. A pályázónak saját személyes adataihoz hozzáférési joga van, valamint helyesbítési 
joga abban az esetben, ha az adatok pontatlanok vagy hiányosak. A pályázó saját személyes 
adatainak feldolgozását illető kérdéseivel írásban a szervezőkhöz fordulhat. A pályázónak 
mindenkor jogában áll írásban az európai adatvédelmi biztoshoz folyamodni.  
(http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/). 

TITOKTARTÁSI ZÁRADÉK
A pályázó vállalja, hogy az EGSZB-vel kapcsolatos információkat, illetve okmányokat szigorúan 
bizalmasan kezeli, azokat nem használja fel és harmadik félnek nem szolgáltatja ki. A pályázót 



ez a kötelezettségvállalása a feladatok befejezését követően is köti.

A pályázó tiszteletben tartja a versenyhez közvetve vagy közvetlenül kapcsolódó információk 
bizalmas természetét, és a verseny lezajlását követően sem szolgáltat ki harmadik félnek, illetve 
saját vagy harmadik fél előnyére nem használ fel nyilvánosan nem hozzáférhető okmányt, illetve 
információt.

SZERVEZŐK
Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB): Híd Európa és a civil társadalom 
között

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságot a Római Szerződések hozták létre 1957 ben. 
A szervezett civil társadalom különböző gazdasági és társadalmi csoportjainak képviselőiből 
álló konzultatív testület, amelynek legfontosabb célja a tanácsadás a három fő intézmény (az 
Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság) számára. 

Az EGSZB-vel kötelező konzultálni a Szerződésekben meghatározott ügyekben, illetve minden 
olyan esetben, amikor azt az intézmények helyénvalónak tartják. A többi intézmény is felkérheti 
feltáró vélemény készítésére, illetve maga is kezdeményezheti vélemények kidolgozását 
(véleményeinek körülbelül 15%-a saját kezdeményezésű). Az EGSZB évente átlagosan 150 
véleményt készít az európai integrációt érintő különféle témákban, így aktív szerepet vállal a 
közösségi politikák alakításában és a közösségi döntések előkészítésében.

Az EGSZB-nek köszönhetően Európa építésének feladata nemcsak az Európai Unióra és 
politikusaira hárul, hanem az országuk gazdasági, szociális és polgári életében szerepet játszó 
szervezetekben tevékenykedő polgárokra is.

Az EGSZB 344 tagja európai gazdasági és társadalmi érdekcsoportokat képvisel. A tagállamok 
jelölése alapján az Európai Unió Tanácsa nevezi ki őket ötéves időtartamra, megújítható 
mandátummal. 

További információk: www.eesc.europa.eu

PARTNEREK
Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatóság 
www.ec.europa.eu/enterprise

Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést célzó Európa 2020 stratégiával összhangban 
a Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatóság ösztönzi az innovatív formatervezést támogató 
kezdeményezéseket. 2009-ben egy a dizájn témájában tartott nyilvános konzultáció rámutatott 
a formatervezés jelentőségére az uniós gazdaság jövőbeli versenyképessége szempontjából. 
Ennek egyenes következménye volt a Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatóság aktív részvétele 
a Design ZeroNine verseny díjátadó ünnepségén. A Főigazgatóság székhelyének előcsarnokában 
egy hónapon keresztül vendégül látta a tervekből szervezett kiállítást, ami lehetőséget nyújtott 
a látogatóknak arra, hogy megcsodálják a kiválasztott termékek legjobbjait. 

A Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatóság a Design Eleven pályázatot is támogatja, szem előtt 
tartva az Innovatív Unió elnevezésű kiemelt kezdeményezést, amely szerint a dizájn alapvető az 
ötletek piacra kerüléséhez. A Főigazgatóság képviselői részt vesznek a kiválasztási folyamatban, 
és közzétesznek minden, a pályázattal kapcsolatos fontos információt. 

CUMULUS 
Képző- és Iparművészeti és Médiatudományi Egyetemek és Főiskolák Nemzetközi Szervezete.  
www.cumulusassociation.org

A Cumulus egy művészeti és médiatudományi egyetemeket tömörítő non-profit szervezet. Ez 
az egyetlen olyan partnerségi, baráti és az ismeretek megosztására törekvő világszintű fórum, 
amely igyekszik emelni a művészetek és a médiatudományok oktatásának színvonalát és fokozni 
az azokhoz kapcsolódó kutatási tevékenységet. A szervezet fontos „tudományos szócső” a világ 
minden táján tevékenykedő művészeti és formatervezési szakemberek számára.



A Cumulust 1990-ben alapította meg a londoni Royal College of Art és a University of Art and 
Design Helsinki, hogy hálózatot hozzanak létre olyan egyetemek között, amelyek az Európai 
Unió Erasmus programjának keretében történő együttműködés, valamint diák- és tanárcserék 
segítségével igyekeznek emelni az oktatás színvonalát. A nemzetközi szervezetet jelenleg a világ 
43 országának 165 művészeti és médiatudományi egyeteme és főiskolája alkotja. A Cumulus 
titkárságának a finnországi Helsinkiben található Aalto University School of Art and Design ad 
otthont. 

A Cumulus szervezeten keresztül az iparművészeti iskolák könnyen elérhetőek a Design Eleven 
pályázat népszerűsítése és a formatervező diákok bevonása érdekében. 

EIDD Дизайн за цяла Европа 
www.designforalleurope.org

Az EIDD Design for All Europe egy jelenleg 22 európai országot képviselő, 29 tagszervezetből 
álló, gyorsan növekvő szervezet. 1993-ban jött létre azzal a céllal, hogy a mindenki számára 
történő tervezés (Design for All) koncepciója segítségével emelje az életszínvonalat. „A mindenki 
számára történő tervezés figyelembe veszi az emberi sokféleséget, a társadalmi befogadást és 
az egyenlőséget.” (Az EIDD stockholmi nyilatkozata, © 2004)

Az EIDD Design for All Europe fórumot biztosít társadalmi tervezéssel foglalkozók, építészek, 
formatervezők és mindenki más számára, aki hisz abban, hogy szakmája alapvető szerepet 
tölthet be abban, hogy társadalmunk összetartóbbá, innovatívabbá és fenntarthatóbbá váljon.

Az EIDD Design for All Europe minden szakaszban aktív részt vállal majd a Design Eleven 
pályázat megismertetésében, fokozva így annak általános hatását és eredményességét.  

Giovanna Massoni: az EESC Design Eleven tanácsadó tervező-szakértője.

Formatervezési kurátorként és újságíróként már az EESC Design ZeroNine létrehozásában és 
koordinálásában is együttműködött az EGSZB-vel, és jelenleg is részt vesz az EESC Design 
Eleven elméleti kidolgozásában, népszerűsítésében és koordinációjában. Közreműködik a 
verseny tanácsadó testületében és a zsűri koordinálásában is. 

www.designstreams.net

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ ÉS KAPCSOLAT
Sylvia BINGER 
Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 
VM 05/05 
99 rue Belliard 
B – 1040 Brussels

Тел.: +32 (0) 2 546 8678  
Факс: +32 (0) 2 546 9926  
електронен адрес: design-competition@eesc.europa.eu 




