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SAMARBETSPARTNERS
PROJEKT CIRCULINK
Vi introducerar Europa projektet CIRCULINK, ”samarbetsme‐
toder för att sammankoppla cirkulärekonomiska initiativ”, ett
ERASMUS + projekt som pågår mellan oktober 2018 och sep‐
tember 2020 (24 månader) och som finansieras inom ramen för
ERASMUS + KA2, strategiska partnerskap för yrkesutbildning.
I projektet ingår följande länder: Sverige Cypern, Irland, Portugal
och Spanien.
Syftet med Projekt CIRCULINK är att kunna bidra till att samman‐
koppla cirkulärekonomiska aktörer, små och medelstora företag,
yrkesutbildningsleverantörer, utbildningsinstitutioner och indivi‐
der och andra intressenter inom sektorn genom en metod av
praktisk och pragmatisk inriktning.
En metod där vi också hoppas kunna uppmuntra individer, grup‐
per och organisationer genom cirkulära, sociala och innovativa,
initiativ att bidra till att skapa nya affärsmöjligheter och projekt
byggt på kunskap om den cirkulära ekonomins grunder. Sist men
inte minst syftar projektet också till att beskriva och samman‐
föra redan existerande cirkulärekonomiska projekt och initiativ
och de intressenter som deltar både på lokalt, nationellt och
europeiskt nivå.

KICK OFF MÖTE PÅ IRLAND
Projektpartnerna startade sitt arbete vid kick‐off‐mötet som ägde rum i Vir‐
ginia på Irland från den 14 till 15 november 2018. De fem organisationerna
träffades för att diskutera projektets allmänna syfte och mål och att lära
känna varandra och den individuella organisatoriska bakgrunden som
grund för samarbetet under de närmaste två åren. Atmosfären under start‐
mötet var mycket positivt och alla var mycket intresserade av ämnet och de
övriga partners erfarenheter. Förberedelser inför nästa möte bekräftas:
den 7 och 8 maj 2019 på Cypern. Det kommer också att inkludera resulta‐
ten för handboken för ”Circular Collaboration Management Manual”.
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KOMMANDE AKTIVITETER
För att uppnå målen ska projektet genomföra en “BLENDED TRAINING PACKAGE” som består av:

© MANUAL för CIRKULÄRT SAMARBETE
© UTBILDNINGSMATERIAL och VERKTYG
© DIGITAL PLATTFORM och CIRKULÄR SAMARBETS YTA.
© HANDBOK om CIRKULÄR EKONOMI FÖR ENTREPRENÖRER.
© KAPACITETSBYGGANDE TRÄFFAR (undervisning och lärande).
© UTBILDNINGSFAS i CIRKULÄR ARBETSLEDNING (B‐LEARNING).
© NATIONELLA CIRKULÄRA HÄNDELSER och SLUTKONFERENS.
Vi förväntar oss att etablera och utöka ett CIRKULÄRT NÄTVERK över hela Europa.

Detta projekt har finasierats med stöd från Europeiska kommissionen. Denna publikation återspeglar endast författarens
synpunkter och kommissionen kan inte hållas ansvarig för någon användning som kan göras av informationen däri.
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