gå mot en cirkulär ekonomi med
cirkulinks utbildningsmaterial

Genom att ge förutsättningar för människor och
organisationer att inse behovet och fördelarna med
cirkulär ekonomi, kan vi skapa samarbeten och hjälpa
varandra att utveckla strategier för en cirkulär ekonomi.
Att ge möjligheter att dela med sig av goda exempel, bra
strategier och hur dessa kan implementeras, kommer
att förbättra möjligheten till fler initiativ.
Circulink har som mål att bidra till EU: s globala konkurrenskraft, främja en hållbar ekonomisk tillväxt och skapa
nya “gröna” jobb.

Circulink
This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the
views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made
of the information contained therein CIRCULINK 2018-1-SE01-KA202-039132.

COLLABORATIVE APPROACHES FOR LINKING
CIRCULAR ECONOMY INITIATIVES

Projekt Circulink vill uppmuntra tillväxten
av cirkulära affärsmodeller i våra lokala
samhällen i alla deltagande länder och
vidare att stödja ökat samarbete och att
skapa nätverk mellan aktörer inom cirkulär
ekonomi, små och medelstora företag,
yrkesutbildning, lärosäten och andra
intressenter inom området

Att stärka individer, grupper och
organisationer som vanligtvis inte
skulle delta i sociala aktiviteter inom
cirkulär-ekonomiska initiativ genom att
tillhandahålla praktiskt och pragmatiskt
utbildningsmaterial och beskrivningar om
cirkulärt ledningsarbete.
I vårt arbete strävar vi efter att öka
genomförandet av cirkulärekonomins
praxis i små och medelstora företag i våra
samhällen och att koppla redan existerande
cirkulärekonomiska projekt och deras
intressenter, lokalt, nationellt och på
europeisk nivå.

© MANUAL OM CIRKULÄRT SAMARBETE.
© UPPSÄTTNING AV ARBETSMATERIAL.
© DIGITAL PLATTFORM FÖR INLÄRNING &
CIRKULÄR SAMARBETSOMRÅDE.

Projektet kommer
att ta fram ett
utbildningspaket som
består av:

Social
Innovation
Samarbetsledning

© HANDBOK OM CIRKULÄR EKONOMI FÖR
ENTREPRENÖRER.
© UPPBYGGNADS SESSIONER
(UNDERVISANDE OCH LÄRANDE).
© UTBILDNINGSTEST I CIRKULÄRT
SAMARBETSOMRÅDE (BLANDADE
LÄRMILJÖER).
© NATIONELLA CIRKULÄRA EVENT OCH
SLUTKONFERENS.

Förvaltningpluralism
Social
Ekonomi

Socialt
Företagsansvar

RECYCLING
SECTOR

Handbok om cirkulär
samverkan och verktygslåda
anpassad för båda målgrupperna:
1. Yrkesutbildade lärare som kommer att leverera inlärningsmaterialet till elever som är involverade i cirkulär ekonomi.
2. De ledande aktörerna i cirkulär ekonomi och företrädare
för små och medelstora företag som är intresserade av att
delta i cirkulärsekonomins aktiviteter eller anpassar sig till
en cirkulär företagsmodell.
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Vi ser fram emot att etablera
och utöka ett circulink
nätverk över hela Europa
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