
Meghívó az 1. nemzetközi SoPro kongresszusra

Szociál-ökológiai
termék előállítás
Bécs, 2014. június 3-4.
Közös fenntartható gazdálkodás
Gazdasági vállalkozások, közintézmények és szociális vállalkozások irányított 

együttműködésével, az Európai Unió, és közintézmények támogatásával valósul meg a 

„SoPro HU-AT” projekt keretében a „szociál-ökológiai termék előállítás”. A projektben 20 

stratégiai partner is részt vesz, és a tudományos kísérőmunkát egyetemek és főiskolák 

közreműködése segíti. Több mint 100 közvetített termék és szolgáltatás, a minőségen és 

megbecsülésen alapuló nemzetközi szintű együttműködés jellemzi a projektet. 

Tartson Ön is velünk, és támogasson bennünket! 

A részletes program letölthető: kongress.sozialproduziert.at

A jelentkezését kérjük, hogy 2014. május 23-ig a 
plattform@sozialproduziert.at e-mailcímre küldje, 
vagy regisztráljon a kongress.sozialproduziert.at internetes oldalon keresztül.

SoPro HU-AT projektpartnerek:

SoPro HU-AT stratégiai partnerek:

www.sozialproduziert.at

in cooperation with:

#sopro14



2014. június 4., helyszín: Urania  
(Uraniastraße 1, 1010 Wien**) • A konferencia nyelve: DE, HU, EN

08.30 h Megérkezés

09.00 h ASoPro jövője
  Hálózati együttműködések és fejlesztőmunka
  A nyilvános projektülés keretében a SoPro csapat közösen dolgozik a  
  vendégekkel az európai SoPro Innovációs Ügynökség megalapításának tervén.

13.00 h Közös ebéd

2014. június 3., helyszín: AK Bildungszentrum 
(Theresianumgasse 16-18, 1040 Wien*) • A konferencia nyelve: DE, HU, EN

09.00 h Megérkezés

09.30 h Tudományos szakmai ülés
  A SoPro hozzájárulása a fenntartható gazdasághoz
  Témaindító, pódiumvita és tudományos munkák kivonata

11.30 h Ebéd

14.00 h SoPro jó gyakorlatok
  SoPro a gyakorlatban: Példák a SoPro HU-AT elmúlt 2 évi munkájából
  Gazdasági vállalkozások, közintézmények, szociális vállalkozások bemutatják 
  SoPro sikertörténeteiket 

15.00 h A SoPro nemzetközi szintre lép
  SoPro: Innovatív minőség és megbecsülés Európában
	 	 Regionális	és	nemzetközi	együttműködési	lehetőségek	és	modellek;
  A „SoPro” védjegy bemutatása

17.30 h Találkozó, büfé és keretprogram (kb. 21.00 h-ig)

Program:

www.sozialproduziert.at

A rendezvény a Wiener ÖkoEvent kritériumoknak megfelel.
A rendezvény helyszíne járásban korlátozott emberek részére megközelíthető és tömegközlekedéssel jól elérhető.

* A helyszín tömegközlekedéssel megközelíthető: D villamos (Belvedere megálló), 13A busz (Belvederegasse megálló), U1 metró (Taubstummengasse 
  megálló); (A legjobb útvonalterv lekérdezhető: fahrplan.oebb.at vagy  www.wienerlinien.at internetes oldalakon)

** A helyszín tömegközlekedéssel megközelíthető: 1 és 2-es villamos (Julius-Raab-Platz megálló), U4/U1 metró (Schwedenplatz megálló)
   (A legjobb útvonalterv lekérdezhető: fahrplan.oebb.at vagy  www.wienerlinien.at internetes oldalakon)


