A bölcsőtől a bölcsőig szakmai hálózat
A Bölcsőtől bölcsőig (angol rövidítése: C2C a Cradle to Cradle kifejezésből) elv a
rendszertervezés egy olyan megközelítése, mely az emberi tevékenységeket (gazdaság, ipar,
építészet stb.) természeti folyamatokkal modellezi, az anyagokat táplálékoknak vagy
tápanyagoknak fogja fel, amelyek biztonságos, egészséges és zárt rendszerben keringenek,
azaz a folyamat végén kikerülő anyag egyúttal a következő ciklus alapanyagát jelenti. Tágabb
értelemben a modell nem csak az ipari tervezésre és a termékek előállításra vonatkoztatható, a
városi környezetek, épületek, a közgazdaságtan és a szociális rendszerek esetén is
alkalmazható, azaz a C2C nem egyenlő pusztán egy hulladékgazdálkodási rendszerrel.
A Bölcsőtől bölcsőig elv eredeti koncepciója Walter R. Staheltől származik az 1970-es
évekből. A jelenlegi modell megalkotójának Micheal Braungartot és kollégáit tekinthetjük,
akik az „életcikluson át tartó fejlesztés” („lifecycle development”) koncepciójától jutottak el
hozzá az 1990-es években. 2002-ben jelent meg Braungart és McDonough közös könyve
(Bölcsőtől bölcsőig – Környezettudatosság a tervezéstől a gyártásig), mely összefoglalja azon
főbb gondolatokat, hogyan valósítható meg ezen modell a gyakorlatban. Ezt azóta több cég és
ország is alkalmazta már, többek közt a Nike, a Ford, vagy Chicago városa a városháza
átépítése során. A C2C tanúsítvány a McDonough Braungart Design Chemistry (MBDC) cég
védett tulajdona. A C2C szemléletmód fontosságát jelzi az is, hogy az Európai Bizottság által
készített 2020-as koncepciónak is meghatározó formáló eleme.
A C2C elv fő elvei az alábbiakban foglalhatók össze:
1.
2.
3.
4.

A nyitott folyamatokat alakítsuk körfolyamatokká (Close the loops!)
Elsődleges erőforrásunk a Nap! (Use solar energy!)
A változatosság érték! (Celebrate diversity!)
Mindig legyen hozzáadott érték! (Add value!)

A C2CN projekt célja:
A Bölcsőtől a bölcsőig szakmai hálózat (Cradle to Cradle Network) nevű projekt elsődleges
célja a C2C szemléletmód elterjesztése oly módon, hogy az elméleti ismeretek átadása mellett
a gyakorlatban is látható folyamatokat, programokat, projekteket generáljon. Ennek
érdekében a projekt első szakaszában a résztvevő partnerek saját országaikban olyan jó
gyakorlati példákat gyűjtenek össze, melyeket a későbbiekben egymás közt értékelnek, majd
bemutatásuk céljából egy tanulmánykötetbe szerkesztenek. Az első szakasz célja a jó
gyakorlatok tapasztalatainak általános alkalmazhatósági vizsgálatának elvégzése.
A jó gyakorlatok összegyűjtését követően a projektben résztvevő partnerek a C2C szemléleten
alapuló regionális akcióterveket készítenek. Az akcióterv a bölcsőtől a bölcsőig
módszertanának regionális bemutatását, a nemzetközi jó gyakorlatok megismertetését
célozza, valamint részletesen foglalkozik a módszer és a jó gyakorlatok regionális

A projekt az Európai Unió támogatásával és a Magyar Köztársaság Kormányának társfinanszírozásával valósul meg.

alkalmazhatóságának a kérdésével.
együttműködnek egymással, illetve
megalkotásába.

Az akcióterv elkészítése során a partnerek
a regionális partnereiket is bevonják annak

A projektpartnerek felmérik annak a lehetőségét is, hogy a Strukturális Alapok regionális
felhasználása során milyen módon nyílhat lehetőség arra, hogy a koncepció a támogatott
fejlesztések megvalósítása és fenntartása során a gyakorlatban is bevezetésre és hasznosításra
kerüljön.
A projekt hangsúlyos eleme a hálózatépítés. A bevonásra kerülő regionális hálózati partnerek
várhatóan az összes olyan tájékoztatási és a tudásátadásra vonatkozó tevékenységet
támogatják, amelyek a módszertan megismertetésére, az akcióterv megvalósítására, az
irányító hatóságok bevonására, valamint a hulladékkezelésben és a hulladékkibocsátásban
érintett szervezetek befolyásolására vonatkoznak.
Fentieken túlmenően a projekt közvetett célja általában a nyersanyagok felhasználásának
csökkentése, a kevesebb hulladékot és környezetszennyező anyagot eredményező eljárások
bevezetésének szorgalmazása, de egyúttal támogatja az innovációt és a gazdasági növekedést
is.
A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség szerepe a projektben:
Az Ügynökség projektben betöltött szerepe az alábbiakban foglalható össze:
•
•
•
•
•
•

Regionális menedzsment és koordináció
Regionális C2C Hálózat létrehozása
A Nyugat-Dunántúlon és az országban található jó gyakorlatok azonosítása
A projekt keretében azonosított európai jó gyakorlatokat tartalmazó gyűjtemény
regionális bemutatása (fordítása és regionális promóciója)
A Nyugat-dunántúli Régió regionális akciótervének az összeállítása
Az IH-k bevonása, tájékoztatása

A projektről bővebb tájékoztatást az alábbi elérhetőségeken kaphatnak:
Pottyondy Ákos projektmenedzser
Cím: 9022 Győr, Szent István út 10/A.
akos.pottyondy@westpa.hu
Mobil: +36-30-585-9930
www.c2cn.eu
www.westpa.hu
A kiadvány itt elolvasható

A projekt az Európai Unió támogatásával és a Magyar Köztársaság Kormányának társfinanszírozásával valósul meg.

