
PRIMA
ÎNTÂLNIRE DE

PROIECT

Prima întâlnire a
partenerilor privind

proiectul
U-Eco s-a desfășurat la

Malmö în luna noiembrie
2019. În cele două zile de

întâlnire aglomerate și
interactive, partenerii

proiectului au avut ocazia
să se cunoască mai bine și

să discute principalele
idei și viziuni pe care

fiecare le are pentru acest
proiect. De asemenea, am

avut șansa de a
coordona responsabilitățile,

de a stabili termene
și repere și de a identifica

principalele obiective
și obstacole pentru călătoria
pe care am începuto privind

proiectul U-Eco. După
această întâlnire

fructuoasă, partenerii
proiectului U-Eco au fost

încântați să facă primul pas
pentru a contribui la

tranziția către o economie
circulară!

ACTUALIZAREA CUNOȘTINȚELOR
PENTRU O ECONOMIE

CIRCULARĂ MAI CREATIVĂ

ȘTIRE #1

 
U-Eco este un proiect inovativ care se concentrează pe
procesul de tranziție către o economie circulară, abordând
nevoia unei instruiri specifice în domeniul economiei
circulare, capabile să stimuleze angajabilitatea, munca
independentă și să răspundă noilor cerințe de pe piața
muncii. Prin identificarea zonelor cu mai mult potențial de
creștere, precum și a profilurilor de locuri de muncă care
vor fi solicitate în următorul deceniu, U-Eco își propune să
sprijine persoanele interesate în dobândirea și dezvoltarea
competențelor potrivite pentru a răspunde pieței muncii. În
plus, U-Eco va acorda prioritate obiectivului de a stimula
ocuparea forței de muncă în contextul economiei circulare,
sprijinind crearea și accesul la parcursurile de actualizare
a competențelor. 

 

IANUARIE 2020

Suntem încântați să vă prezentăm prima noastră
știre referitoare la proiectul U-ECO!

Despre proiect

Planeta noastră are resurse finite,  incapabile să susțină nevoile
unei populații  de 9,7 B persoane până în 2050, cu 3 B mai mulți
consumatori de clasă mijlocie până în 2030. Sistemul de economie
liniară predominant în prezent,  bazat pe o creștere exponențială
nelimitată și  pe modelul „obținere,  fabricare,  utilizare,  eliminare”
care nu este durabil  și  nu poate garanta viața multor companii și
industrii  a căror aprovizionare provine din resurse neregenerabile.
Societatea are nevoie de un nou mod de regândire si  reproiectare a
felului in care lucrăm la toate nivelurile procesului de fabricarie.  
 

 



Identificarea stadiul actual de dezvoltare a
economiei circulare în zona UE

 

 

 

Identificarea zonelor cu mai mult potențial
de antreprenoriat și profiluri de angajare

necesare 

 

 

 

Promovarea unei economii circulare care să
exprime oportunitățile pe care acest model

le oferă și riscurile pentru societatea
noastră de a continua un model liniar

 

 

 

Inzestrarea unor tineri cu o înțelegere
profundă a modelelor și instrumentelor de

afaceri circulare pentru inițierea și
finanțarea afacerii acestora în contextul

economiei circulare 

 

Shayour  tale  with  us !

Obiectivele proiectului

Antreprenori
interesați să
dezvolte o
afacere în

contextul unei
economii
circulare

Grupurile țintă

Profesioniști
interesați să
afle despre
modelele
de afaceri
circulare

Sursa: fotografie realizată din cadrul proiectul anterior SwIdeas AB



EVENIMENTE
VIITOARE

5-6 /03 /2020

A  doua  întâlnire  de

proiect  a  partenerilor

Timișoara  (România)

 

17-  18 /09 /2020

A  treia  întâlnire  de

proiect  a  partenerilor

Málaga  (Spania)

Drept urmare, a fost elaborată o cercetare de piață privind
oportunitățile de antreprenoriat si  a inițierii  de activități

independente. Aceasta a inclus:

 
Identificarea unor probleme de mediu, sociale și

economice legate de economia liniară.
 
 

Realizarea unui studiu cuprinzător de piață care
acoperă sfera pieței, rata de creștere a pieței, structura costurilor

și rentabilitatea pieței întrun context al economiei circulare.
 
 

Identificarea capacităților IMM-urilor existente, potențialul lor de
a acționa precum furnizori de servicii în sectorul economiei

circulare și identificarea lacunelor de capacitate și
potențialul lor de dezvoltare a pieței.

 
 

Identificarea barierelor actuale în ceea ce
privește regulile și reglementările.

 
 

Elaborarea unei analize SWOT detaliate a soluțiilor de afaceri
identificate și evaluarea oportunităților de investiții.

 
 

Examinarea principalelor domenii cu potențial
de antreprenoriat.

P r i m i i  p a ș i  s p r e  c i r c u l a r i t a t e

Între noiembrie 2019 - ianuarie 2020, consorțiul
a lucrat la prima parte a primului obiectiv - Economia Circulară pentru

promovarea antreprenoriatului si a inițierii de activități
independente.



Sprijinul Comisiei Europene pentru producerea acestei publicații nu constituie o aprobare a
conținutului care reflectă doar opiniile autorilor iar Comisia nu poate fi făcută responsabilă
pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.

 
Acest proiect este co-finanțat de către Comisia Europeană prin Programul Erasmus+.
(KA204 – Parteneriatul strategic pentru educarea adulților - 2019-1-SE01-KA204-060530)

 

 

PARTENERI I  PROIECTULUI

URMĂRIȚI-NE:

@swideas

@arid

@bioazul

@defoin

@cpip

@eurada

 

Upcoming  events

https://www.facebook.com/swideasab/
https://www.linkedin.com/company/swideas-ab/
https://www.instagram.com/swideasab/
https://www.youtube.com/channel/UCW4nrf56M_GMXlRkDQ1_fAQ
https://www.swideas.se/
https://www.facebook.com/lacjum/
http://linkedin.com/company/association-arid
http://www.arid.org.pl/
https://www.linkedin.com/company/bioazul-spain
https://twitter.com/bioazul_spain
https://www.youtube.com/channel/UCmzxb1DDzI0otGnb1VPOPGw
https://www.bioazul.com/
https://es-es.facebook.com/defoinespana
https://es.linkedin.com/company/defoin?trk=public_profile_experience-item_result-card_subtitle-click
https://instagram.com/defoinespana?igshid=ydbmwzy8jxol
https://defoin.es/
https://www.facebook.com/CentrulPentruPromovareaInvatariiPermanente/?epa=SEARCH_BOX
https://www.linkedin.com/company/20089444/admin/
https://cpip.ro/
https://www.facebook.com/EuropeanAssociationDevelopmentAgencies/
https://www.linkedin.com/company/eurada---european-associaton-of-development-agencies/
https://twitter.com/eurada_rdas
http://www.eurada.org/
https://www.flickr.com/photos/eurada_rdas/
http://www.swideas.se/

