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Иновационни Екосистеми за Предприемачи в Кръговата Икономика

Преминаването от традиционните линейни модели на
консумация към по-устойчиви практики отваря невиждани
възможности както за новите, така и за съществуващите
предприятия в Европа и в глобален мащаб. Потенциалните
предизвикателства и ползи, свързани с прехода към кръгова
икономика поставят фокуса върху иновациите като основен
двигател на устойчивото икономическо развитие. В сферата на
образованието иновациите имат ключова роля за трайното развитие на сектора, но въпреки това
все още не се ползват с приоритет в процеса на изработване на политики в областта. Ситуацията е
сходна в сферата на ПОО, където трябва да бъде създадена култура на иновации и креативност,
за да може предоставяните услуги да отговарят на потребностите на новосформираните
тенденции като кръговата икономика.

Поради това създадохме проекта ECO-CENT, чиято основна цел е чрез специализирано
обучение да отговори на нуждите на бизнеса за усвояване на социално, икономически и
екологично устойчиви практики, както и да подкрепи организациите за ПОО в усилията им за
насърчаване на прехода към кръгова икономика. ECO-CENT също ще спомогне за сформиране на
местни партньорства между специалисти в областта на ПОО и представители на бизнеса в т.нар.
форуми на заинтересованите страни във всяка от държавите по проекта. Тяхната цел ще бъде
създаването на иновационни екосистеми, които ще подпомогнат приноса на участниците към
зеления преход на Европа.

ECO-CENT е съфинансиран от ЕС по програмата Еразъм+ и се изпълнява от следните
организации:



Първа среща на партньорите

Откриващата среща на
ECO-CENT се състоя в
ZOOM на 10.03.2022.
Представители на всички
партньори участваха в
събитието, на което беше
направен общ преглед на
ECO-CENT и бяха
подробно обсъдени
особеностите на
изпълнението на проекта и
очакваните резултати.

Партньорите ще се срещнат отново на първата физическа среща на Консорциума в Ирландия
във второто тримесечие на 2022 г. Впоследствие логото и визуалната идентичност на проекта
бяха разработени заедно с План за гарантиране на качеството, Промоционален план, както и
първия Доклад за анализ на риска.  Също така стартирахме уебсайта and Фейсбук страницата
на проекта, където е налична всичката важна информация и новини за проекта!

https://eco-cent.eu/
https://www.facebook.com/ecocenteu

