
U P S K I L L I N G  F O R
M O R E  C R E A T I V E

C I R C U L A R  E C O N O M Y

De tweede Intellectual Output van U-Eco boekt vooruitgang! Het consortium heeft

uitgebreid onderzoek gedaan naar nationale en internationale casestudies die goede

praktijken tonen binnen de 5 gebieden die eerder zijn geïdentificeerd als de gebieden

met het grootste ondernemerschapspotentieel in een circulaire-economiecontext. Als

resultaat heeft het U-Eco-consortium 12 casestudies geselecteerd, zowel op Europees

als op internationaal niveau. Deze casestudies bieden innovatieve voorbeelden van

hergebruik en recycling van materialen en voorwerpen, regeneratieve

landbouwmethoden, unieke methoden voor waterbehandeling en hergebruik, en

groen bouwen. 

Prestaties van het project

VERTALING EN TESTING VAN DE TRAINING MODULES

De U-Eco-partners hebben 12 opleidingsmodules uitgewerkt. Deze zijn te vinden op de

U-Eco-subpagina's van de websites van de partners. Zij bieden basis- en diepgaande

kennis over de lineaire en circulaire economie. De training modules werden vertaald in

de nationale talen van de projectpartners en getest bij potentiële gebruikers, die

tevreden waren over het eindresultaat.   
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CIRCULAIRE CASE STUDIES EN GOEDE PRAKTIJKEN 

Huidige status
U-Eco vordert vlot en in een goed tempo, en we werken nu aan de laatste hand aan

de tweede intellectuele output van het project. Een compilatie van inspirerende

circulaire good practices en case studies zal binnenkort online beschikbaar zijn. Blijf

plakken!

Kort over het project:

U-ECO RICHT ZICH OP HET
TRANSITIEPROCES NAAR EEN
CIRCULAIRE ECONOMIE,
WAARBIJ WORDT
INGESPEELD OP DE
BEHOEFTE AAN SPECIFIEKE
CIRCULAIRE ECONOMIE
OPLEIDINGEN DIE
INZETBAARHEID EN
ZELFSTANDIG
ONDERNEMERSCHAP KUNNEN
STIMULEREN EN TEGEMOET
KUNNEN KOMEN AAN DE
NIEUWE EISEN VAN DE
ARBEIDSMARKT .



Wat komt er nu?

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie vormt geengoedkeuring van de inhoud die alleen de standpunten weerspiegelt

van de auteurs, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik van de informatie die erin staat.

Dit project wordt medegefinancierd door de Europese Commissie via het Erasmus+ programma KA204 - Strategische partnerschappen voor

volwasseneneducatie-2019-1-SE01-KA204-060530)
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DERDE TRANSNATIONALE VERGADERING VAN DE PARTNERS
Het consortium maakt zich op voor de derde transnationale partnerbijeenkomst van

U-Eco in Krakau, Polen. De partners zullen zich echter aanpassen aan de

beperkingen die worden opgelegd door de verspreiding van covid-19, en de

vergadering zal online worden gehouden als de omstandigheden dat vereisen. 

P R O J E C T  P A R T N E R S
V O L G  O N S :

https://www.facebook.com/swideasab/
https://www.instagram.com/swideasab/
https://www.linkedin.com/company/swideas-ab/
https://www.youtube.com/channel/UCW4nrf56M_GMXlRkDQ1_fAQ
https://swideas.se/
https://www.facebook.com/defoinespana
https://www.instagram.com/defoinespana/?igshid=ydbmwzy8jxol
https://www.linkedin.com/company/defoin?trk=public_profile_experience-item_result-card_subtitle-click&originalSubdomain=es
https://defoin.es/
https://www.linkedin.com/company/bioazul-spain/
https://www.youtube.com/channel/UCmzxb1DDzI0otGnb1VPOPGw
https://www.bioazul.com/
https://twitter.com/bioazul_spain
https://www.facebook.com/EuropeanAssociationDevelopmentAgencies/
https://www.linkedin.com/company/eurada---european-associaton-of-development-agencies/
http://www.eurada.org/
https://twitter.com/eurada_rdas
https://www.flickr.com/photos/eurada_rdas/
https://www.facebook.com/CentrulPentruPromovareaInvatariiPermanente/?epa=SEARCH_BOX
https://www.linkedin.com/company/cpip-romania-centrul-pentru-promovarea-invatarii-permanente/
https://cpip.ro/
https://www.facebook.com/lacjum/
https://www.linkedin.com/company/association-arid/
http://www.arid.org.pl/

