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Иновационни Екосистеми за Предприемачи в Кръговата Икономика 

 

Климатичните промени са факт и всички ние трябва да предприемем спешни действия, за 

да ограничим въздействието им и да подкрепим прехода към устойчивост!  

Точно заради това през последните месеци бяхме много заети с някои важни дейности в 

рамките на проекта ECO-CENT, който помага да се преодолеят пропуските в 

сътрудничеството между организациите за ПОО и бизнеса, като по този начин увеличава 

приноса и на двете страни за зеления преход в Европа.  

 Започнахме изготвянето на обучителни материали за 

бизнес стратегии, които помагат на фирмите да въведат 

кръгови практики в процесите и продуктите си.  

 

 Цялото съдържание на уебсайтът на ECO-CENT вече е 

достъпно на всички официални езици на проекта: английски, 

български, немски, гръцки, португалски и словенски. 

 

 Направихме първи крачки за разработване на Общността на практиките – основен 

елемент от платформата на ECO-CENT, където различните заинтересовани страни 

ще могат свободно да общуват, споделят опит и получават съвети.   

 

 Важна стъпка беше провеждането на първите срещи на т.нар. форуми на 

заинтересованите страни във всички държави, участващи в проекта. В рамките на 

събитията бяха дискутирани различни теми, включително добри практики в 

областта на ПОО, съществуващи инициативи и предизвикателства за 

сътрудничеството между фирмите и организациите за ПОО.  

 

 
Участниците в първата среща на 

форума на заинтересованите страни в 

Ирландия обсъждат възможностите да 

се подкрепи възприемането на кръгови 

практики от местните компании.   

 

Постигнатото 

дотук! 

 

https://eco-cent.eu/


Първа физическа среща на партньорите!  

Първата физическа среща на 

проектния консорциум на ECO-

CENT се състоя на 21.09 в китното 

зелено градче Вирджиния, 

Ирландия. Всички партньори бяха 

представени на събитието, където 

беше обсъден текущият напредък по 

изпълнението на проекта и бяха 

планирани бъдещите задачи и 

инициативи.  

 

 

 

 Ще разработим обучителни ресурси за предприятия 

относно пет широко признати бизнес стратегии в 

областта на кръговата икономика. Материалите ще 

покриват темите за възстановяване на използваните 

ресурси, въвеждане на възобновяеми материали, 

удължаване на живота на продуктите, използване на 

платформи за споделяне,  модела „продукт като услуга“.  

 

 Ще тестваме и стартираме масовия отворен онлайн курс (MOOC). Той ще 

предлага достъп до материалите, изработени в рамките на проекта, и допълнителни 

ресурси. Общността на практиките също ще бъде част от т.нар. MOOC. 

 

 Ще финализираме и тестваме рамка за създаване на „скънк уъркс групи“, в 

които ще си сътрудничат обучители и предприемачи.  

 

 Ще се състоят следващите срещи на форумите на заинтересованите страни. 

 

 Следващата физическа среща на консорциума ще се проведе в Гърция, в 

първите месеци на 2023 г.  

 

Повече информация и всички важни новини относно ECO-CENT ще намерите на уебсайта 

и Фейсбук страницата на проекта!   

Какво 

следва?  
 

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

