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Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ
ΜΑΣ
Τι αφορά το
Circular SME Scan?
Το CIRCULAR SME SCAN (CSS)
συνδέει την ψηφιοποίηση με την
οικονομία ανακύκλωσης . Η
κυκλική, βιώσιμη και φιλική προς
το περιβάλλον λειτουργία των
μικρομεσαίων
επιχειρήσεων
(ΜΜΕ)
έχει
ως
αποτέλεσμα
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και
ταυτόχρονα συμβάλλει σε ένα
καλύτερο περιβάλλον.
Το έργο ξεκίνησε τον Απρίλιο του
2021 και θα διαρκέσει δύο χρόνια
για
την
παραγωγή
των
παραδοτέων που απαιτούνται για
τον εξοπλισμό των ΜΜΕ με
ανακυκλώσιμα υλικά. Η αποστολή
της CSS είναι να αναβαθμίσει τις
ΜΜΕ και να τις εξοπλίσει με
χρήσιμες
πληροφορίες
και
πρακτικό
υλικό
για
να
εφαρμόσουν την ανακύκλωση
στην
επιχειρηματική
τους
στρατηγική και να συμβάλουν σε
μια πράσινη οικονομία.

Όλες οι επιχειρήσεις προσπαθούν να διατηρήσουν
τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Μέσω του
CSS, θα θέλαμε να εξοπλίσουμε αυτές τις
επιχειρήσεις με ένα πρακτικό, ψηφιακό εργαλείο,
ώστε να μπορούν να αναλύουν τις διαδικασίες τους
και να αξιολογούν το τρέχον επίπεδο ανακυκλωσής
τους. Θέλουμε να καθοδηγήσουμε αυτές τις
επιχειρήσεις προς το εκπαιδευτικό υλικό, τα
παραδείγματα και τους πόρους που σχετίζονται
περισσότερο με την κατάστασή τους.
Παρέχοντας τις σωστές πληροφορίες, θα θέλαμε να
συμβάλουμε σε ένα πιο πράσινο περιβάλλον και ένα
βιώσιμο μέλλον.
Διαβάστε το ηλεκτρονικό μας φυλλάδιο για να μάθετε
περισσότερα για τα αναμενόμενα αποτελέσματα!

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Κατά τη διάρκεια του έργου CSS, θα
εργαστούμε σε 4 φάσεις
1. Το πλαίσιο δεξιοτήτων και ικανοτήτων για
την κυκλικότητα των ΜΜΕ
2. Η αυτο-σάρωση για τις ΜΜΕ για την
αξιολόγηση της κυκλικότητας
3. Το
περιεχόμενο
και
η
πλατφόρμα
εκμάθησης CSS
4. Ο ενδιαφερόμενος καθοδηγεί τον τρόπο
προσαρμογής των παραδοτέων CSS
Επί του παρόντος, εργαζόμαστε για το πρώτο
παραδοτέο. το πλαίσιο δεξιοτήτων και
ικανοτήτων για την κυκλικότητα των ΜΜΕ.
Αυτό το πλαίσιο θα βασίζεται σε έρευνα που
αποτελείται από επιτραπέζια έρευνα, μια
ολοκληρωμένη έρευνα μεταξύ των ΜΜΕ,
ακολουθούμενη από ομάδες εστίασης για την
απόκτηση πολύτιμων πληροφοριών στο πεδίο.

Γνωρίστε την ομάδα CSS
Το STRIA είναι ένας οργανισμός καινοτομίας από την
Ουγγαρία που συμβάλλει ενεργά στην ανάπτυξη τοπικών/
περιφερειακών επιχειρήσεων και υποστηρίζει οργανισμούς
εκπαίδευσης και κατάρτισης σε επίπεδο δευτεροβάθμιας και
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Η BDF, από την Ολλανδία, συμβουλεύει επιχειρήσεις,
εκπαιδευτικά ιδρύματα και ιδιώτες όσον αφορά την
ανάπτυξη σταδιοδρομίας τόσο για αρχάριους όσο και για
εδραιωμένους επιχειρηματίες. Θέματα εξειδίκευσης είναι
η ψηφιοποίηση, η βιώσιμη ανάπτυξη και η επιχειρηματική
εξέλιξη.
Η Avaca Technologies είναι μια ανεξάρτητη Εταιρεία
Συμβούλων στην Ελλάδα, η οποία παρέχει Τεχνολογικές
Λύσεις Βασιζόμενες στο Λογισμικό και έχει δημιουργήσει
μια σημαντική λίστα πελατών σε πολλούς κλάδους και
τομείς της αγοράς.
Η EOLAS, από την Ισπανία, προσφέρει υπηρεσίες και
υποστήριξη σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και φορείς σε
ένα ευρύ φάσμα απαιτήσεων και αναγκών από υποστήριξη
έργων, επιχειρηματική ανάπτυξη και συμβουλευτική μέχρι
καινοτομία.

Η αυτο-σάρωση, το εκπαιδευτικό περιεχόμενο και η πλατφόρμα θα αναπτυχθούν ανάλογα. Μέχρι το τέλος
του 2021, προσπαθούμε να έχουμε μια σαφή σύνοψη των αναγκών των ΜΜΕ και θα αρχίσουμε να
εργαζόμαστε πάνω στα περιγράμματα της αυτο-σάρωσης
Ο ιστότοπος CSS
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι η ιστοσελίδα μας Circular SME Scan είναι διαθέσιμη!
Ρίξτε μια ματιά στο www.circularsmescan.eu και μάθετε για το έργο μας! Για ερωτήσεις, προτάσεις ή άλλα
ζητήματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στέλνοντας ένα email στη διεύθυνση apagani@avaca.gr.
.

Θέλετε τακτικές ενημερώσεις σχετικά με την
πρόοδο του Circular SME Scan; Γίνετε μέλος της
κοινότητάς μας CSS στο Facebook:
@CircularSMEScan
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Αυτό το έργο έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις
του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

