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A PROJEKTTŐL
ELVÁRT HATÁS

Miről szól a Circular
SME SCAN projekt? 

Minden vállalkozás igyekszik fenntartani a
tevékenységét. A CSS projekten keresztül
szeretnénk ezeket a cégeket gyakorlati, digitális
eszközzel ellátni, hogy elemezhessék a
folyamataikat és értékelhessék jelenlegi
körkörösségi szintjüket. Ezeket a vállalkozásokat
a helyzetük szempontjából legrelevánsabb
oktatási anyagok, példák és források felé
vezetjük.

A megfelelő információk biztosításával,
szeretnénk hozzájárulni egy környezetbarátabb
és fenntartható jövőhöz.

Olvassa el e-prospektusunkat, hogy többet
tudjon meg a projekttől várt eredményekről!

A CIRCULAR SME SCAN (CSS) projekt
összekapcsolja a digitalizációt a
körkörös gazdasággal. A kis- és
középvállalkozások (KKV-k)
körforgásos, fenntartható,
környezet- és klímabarát működése
előnyt jelent a versenytársakkal
szemben. Fontos, hogy a körkörös
működés hozzájárul a környezet
minőségének javításához is.

A projekt 2021. áprilisában
kezdődött és két évig tart. Ezidő
alatt dokumentumokat készítünk és
rendezvényelet szervezünk azért,
hogy a KKV-kat körkörös gazdasági
vonatkozású tananyagokkal lássuk
el. A CSS küldetése a KKV-k
készségeinek fejlesztése, valamint
hasznos információkkal és
gyakorlati anyagokkal való ellátása.
Ilyen módon a vállalkozások üzleti
stratégiáikban alkalmazhatják majd
a körforgásos gazdaságot, és
hozzájárulhatnak a zöld
gazdasághoz is.
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https://circularsmescan.eu/en/post?post=leaflet&


A projektet az Európai Bizottság pénzügyi támogatása finanszírozza. Ez a hírlevél csak a szerző nézeteit tükrözi, és a Bizottság
nem tehető felelőssé az abban foglalt információk esetleges felhasználásáért.
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AKTUALITÁSOK A CSS CSAPAT BEMUTATÁSA

A KKV-k körkörösségéhez kapcsolódó
készségek és kompetenciák keretrendszerével,
Önértékeléssel, amely a körkörösség szintjének
felmérését segíti elő a vállalkozásoknál,
CSS oktatási anyagok és platform
létrehozásával,
Útmutatók az érdekelt felek (un. stakeholderek)
számára a CSS projekt eredményeinek
alkalmazására.

A CSS projekt során 4 fő témakörrel (un.
intellektuális outputtal) foglalkozunk: 

1.

2.

3.

4.

Jelenleg az első intellektuális outputon dolgozunk.
A KKV-k körkörösségéhez kapcsolódó készségek és
kompetenciák keretrendszere a KKV-k körében
végzett kutatásokból áll. Másodelemzést, átfogó
felmérést tartalmaz, amelyet a fókuszcsoportok
követnek, hogy értékes információkat szerezzünk
ezeken a területeken.

Az önértékelés, az oktatási anyagok és a platform a felmérés eredményeinek megfelelően lesznek alakítva. A 2021-es év
végére törekszünk a KKV-k szükségleteinek egyértelmű összefoglalására, és megkezdjük az önvizsgálat körvonalainak
kidolgozását. 

A CSS honlap
Örömmel jelentjük, hogy a Circular SME Scan honlapja elindult! Keresse fel a www.circularsmescan.eu weboldalt és
tudjon meg többet a projektünkről! Kérdések, javaslatok és egyéb problémák esetén, kérjük lépjen velünk kapcsolatba
az innovacio@ddriu.hu e-mail címen.

Szeretne rendszeres értesítéseket kapni a
Circular SME Scan fejleményeiről? Legyen tagja

CSS közösségünknek a Facebookon:
@CircularSMEScan

A DDRIÜ egy magyarországi innovációs ügynökség, amely
aktívan hozzájárul a helyi/ regionális vállalkozások
fejlődéséhez és támogatja a közép- és felsőfokú oktatási és
képzési szervezeteket.

A spanyol EOLAS 3 fő területen kínál szolgáltatásokat és
támogatást vállalkozások, szervezetek és intézmények
számára, az ügyféligények széles skálája alapján,
úgymint projektek támogatása, üzletfejlesztés és
innovációs tanácsadás.

A BDF, Hollandiából, egy tanácsadó cég, amely a
vállalkozásoknak, oktatási intézményeknek és
magánszemélyeknek nyújt segítséget a kezdő és a már
tapasztalt vállalkozók karrierfejlesztésében egyaránt.
Szakterületei a digitalizáció, a fenntartható növekedés
és az üzleti fejlődés.

Az Avaca Technologies egy görögországi független
tanácsadó cég, amely szoftveralapú technológiai
megoldásokat kínál. Jelentős ügyfélkörrel rendelkezik
számos iparágban és piaci területen.

http://www.circularsmescan.eu/

