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UPSKILLING FOR
MORE CREATIVE
CIRCULAR ECONOMY
Osiągnięcia projektu
KATALOG PROFILI ZAWODOWYCH I ODPOWIEDNICH UMIEJĘTNOŚCI, KTÓRE
MOGĄ BYĆ WYMAGANE W KONTEKŚCIE GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM
Badanie przeprowadzone w ramach projektu U-Eco zidentyfikowało 5 głównych
obszarów o największym potencjale przedsiębiorczości w ramach gospodarki o
obiegu zamkniętym. Na podstawie tych wyników przeprowadzono badanie profili
zawodowych oraz zestawu umiejętności i kompetencji potrzebnych do spełnienia
wymagań na każdym stanowisku. Badanie zakończyło się opracowaniem katalogu 15
profili zawodowych, które

będą potrzebne w następnej dekadzie, aby sprostać

nowym wymaganiom w pracy w obszarach wcześniej zidentyfikowanych jako
posiadające największy potencjał wzrostu..

MODUŁY SZKOLENIOWE
Po

zidentyfikowaniu

właściwych

obszarów

tematycznych,

ankieta

została

udostępniona potencjalnym użytkownikom szkoleń celem wybrania odpowiednich
tematów, które określą zakres 12 modułów szkoleniowych. Moduły te zostały już
przygotowane i poruszają tematy, takie jak podstawy gospodarki liniowej i
gospodarki o obiegu zamkniętym oraz praktyki powszechne w gospodarce o obiegu

Krótko o projekcie:

zamkniętym. Ponadto przedstawiono wskazówki i przykłady, jak wdrażać
gospodarkę o obiegu zamkniętym, a także sugestie, jak podążać ścieżką kariery w
gospodarce o obiegu zamkniętym i jak zbudować udany biznesplan.

Obecny stan projektu
Wyżej wspomniane moduły szkoleniowe są w trakcie tłumaczenia na pięć języków
narodowych partnerów projektu. Po przetłumaczeniu zostaną przetestowane z
potencjalnymi użytkownikami. Ten krok stanowi ostatnią część pierwszego
rezultatu intelektualnego projektu U-Eco.

U-ECO KONCENTRUJE SIĘ
NA PROCESIE PRZEJŚCIA DO
GOSPODARKI O OBIEGU
ZAMKNIĘTYM,
ODPOWIADAJĄC NA
ZAPOTRZEBOWANIE NA
SPECJALNE SZKOLENIE W
TYM ZAKRESIE, KTÓRE JEST
W STANIE ZWIĘKSZYĆ
SZANSE NA ZATRUDNIENIE I
SAMOZATRUDNIENIE ORAZ
SPROSTAĆ NOWYM
WYMAGANIOM RYNKU
PRACY.

Co dalej?
Po zakończeniu fazy testowania rozpocznie się praca na d
nowym rezultatem intelektualnym. Skoncentruje się ona

Nadchodzące
wydarzenia

na zidentyfikowaniu zestawu studiów przypadku i dobrych
praktyk

dla

każdego

zdefiniowanych

jako

z
te

pięciu
o

obszarów

największym

wcześniej
potencjale
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SPOTKANIE KONSORCJUM

przedsiębiorczości w kontekście gospodarki o obiegu
zamkniętym.

Chociaż spotkanie to miało odbyć
się w Maladze (Hiszpania), ze
względu na ograniczenia wynikające
z rozprzestrzeniania się Covid-19,
odbędzie się ono w Internecie.
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