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Οικοσυστήματα Kαινοτομίας για Eπιχειρηματίες Kυκλικής Oικονομίας

Η μετάβαση από τα παραδοσιακά γραμμικά μοντέλα
κατανάλωσης σε πιο βιώσιμες πρακτικές προσφέρει
ανυπολόγιστες ευκαιρίες τόσο για νέες όσο και για υφιστάμενες
επιχειρήσεις στην Ευρώπη και παγκοσμίως. Οι πιθανές
προκλήσεις και τα οφέλη που συνδέονται με τη μετάβαση προς
μια κυκλική οικονομία έχουν δώσει έμφαση στην καινοτομία
ως βασικό μοχλό για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Στον τομέα της εκπαίδευσης, η
καινοτομία αναγνωρίζεται γενικά ως κρίσιμη για τη συνεχή βελτίωση του τομέα, αλλά δεν
αποτελεί ακόμη συστηματικά μέρος της διαδικασίας ανάπτυξης πολιτικής. Η κατάσταση είναι
παρόμοια για τα συστήματα και τις υπηρεσίες ΕΕΚ, τα οποία πρέπει να αναπτύξουν μια
κουλτούρα καινοτομίας και δημιουργικότητας, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες
των αναδυόμενων τάσεων, όπως η κυκλική οικονομία.

Ως εκ τούτου, το έργο ECO-CENT δημιουργήθηκε με κύριο στόχο να ανταποκριθεί, μέσω της
παροχής στοχευμένης κατάρτισης, στις ανάγκες της επιχειρηματικής κοινότητας να υιοθετήσει
κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμα μοντέλα και των παρόχων επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης να υποστηρίξουν τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία. Το
ECO-CENT θα συμβάλει επίσης στη διαμόρφωση τοπικών συνεργειών μεταξύ των
επαγγελματιών της ΕΕΚ και των εκπροσώπων των επιχειρήσεων μέσω της δημιουργίας
φόρουμ για ενδιαφερόμενους σε κάθε χώρα εντός του πεδίου εφαρμογής του έργου για την
ανάπτυξη οικοσυστημάτων καινοτομίας που θα διευκολύνουν τη συμβολή και των δύο μερών
στην πράσινη μετάβαση της Ευρώπης.

Το ECO-CENT συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ και
εκπροσωπείται από τους ακόλουθους οργανισμούς:



Πρώτη Συνάντηση Εταίρων

Η εναρκτήρια συνάντηση
του ECO-CENT
πραγματοποιήθηκε μέσω
ZOOM στις 10 Μαρτίου
2022. Στη συνάντηση
συμμετείχαν εκπρόσωποι
όλων των εταίρων. Έγινε μια
γενική επισκόπηση του
έργου ECO-CENT και
συζητήθηκαν λεπτομερώς
όλες οι πτυχές και τα
αναμενόμενα αποτελέσματα.

Οι εταίροι θα ξανασυναντηθούν δια ζώσης στην Ιρλανδία το δεύτερο τρίμηνο του 2022. Επιπλέον,
αναπτύχθηκε το λογότυπο και η οπτική ταυτότητα του έργου, καθώς και ένα Σχέδιο Διασφάλισης
Ποιότητας, ένα Σχέδιο Προώθησης και η πρώτη Έκθεση Ανάλυσης Κινδύνου. Επίσης, εγκαινιάσαμε
την ιστοσελίδα και τη σελίδα στο Facebook, όπου μπορείτε να βρείτε πληροφορίες και σημαντικά νέα
για το έργο!

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

