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Välkommen till det tredje nyhetsbrevet från
Erasmus+ ‘Collaborative Approaches for
linking Circular Economy Initiatives’
projektet, här kan du hitta information om vårt
utbildningsmaterial som kan implementeras i
din organisation och om workshop eventen.

CIRKULÄR INNOVATION & SAMARBETSMETODER
Ett av huvudmålen för det andra året av Erasmus+ Collaborative Approaches for linking
Circular Economy Initiatives projektet har varit förberedelserna för den innovativa Digitala
inlärningsplattformen för test av pilot i samarbetsländerna. De 5 modulerna som täcker de
viktigaste ämnena innovation och samarbete inom CE har en öppen yta för
samarbetsmöjligheter mellan CE aktörerna och små
och medelstora företag som vill lära sig mer och
implementera CBM (circular business model).
Plattformen är nu tillgänglig på engelska och på alla
partners språk med en dynamisk och attraktiv design
anpassad till projektets målbild.
Alla partners har organiserat ett Cirkulär
Innovation & Samarbetsevenemang på nationell
nivå under hösten 2020. Målet har varit att stärka den
professionella utvecklingen av utbildare, pedagoger och
andra intressenter av cirkulär ekonomi genom att
uppmuntra till att lära sig om cirkulär ekonomi både
inom och utanför organisationen.
Vi har bjudit in yrkeslärare och
mentorer för små- och medelstora företag som vill
implementera cirkulära affärsmodeller
i sina företag, representanter för yrkesutbildningen,
intressenter för Cirkulär Ekonomi, sociala företag och
regionala nätverk. Mer än 100 deltagare har blivit
inbjudna att registrera sig på den digitala plattformen.

VAD HÄNDER
HÄRNÄST I
PROJEKT
CIRCULINK?

SLUTKONFERENS I
SVERIGE I januari 2021,

Gästrike återvinnare vår samordnare kommer att ha nöjet att hålla i
slutkonferensen. Tillsammans med Högskolan i Gävle ordnas ett Webbinarium med
5 inbjudna talare med olika inriktningar som föreläser om Cirkulär Ekonomi.
Pga Covid-19 kommer denna konferens att äga rum på via Teams för de inbjudna
och med gäster från de andra partnerländerna för att presentera projektets
huvudresultat, skapa möjlighet till att mingla och hitta nya nätverk
och för att samla in återkoppling till handboken.
Handboken är en uppsättning av sammanställda praktiska och pragmatiska
tillvägagångssätt utifrån erfarenheter från detta projekt.
Tanken är att uppmuntra individer, grupper och organisationer att vidareutveckla
och implementera Cirkulär Ekonomi i deras organisationer.

For more information: visit our webpage http://circulink.eu/
or project Facebook and, LinkedIn page.
SUBSCRIBE to the newsletters and updates about the project.
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