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Kedves Olvasó,

Miről szól a
Circular SME Scan
projekt?
A CIRCULAR SME SCAN (CSS) projekt
összekapcsolja a digitalizációt a
körkörös gazdasággal. A kis- és
középvállalkozások
(KKV-k)
körforgásos, fenntartható, környezetés 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.

Az elmúlt néhány hónapban a CSS partnerség
létrehozta az önvizsgálat és a platform alapjait. A
magyar, spanyol és holland partnerek mélyreható
kutatást végeztek a célcsoport körében, hogy
meghatározzák a legfontosabb mutatókat,
amelyeket az önvizsgálatnak és a platformnak
tartalmaznia szükséges. Ezen túlmenően, számos
online találkozót szerveztek, hogy megvitassák a
projekt előrehaladásával kapcsolatos fontos
kérdéseket, és hogyan teremtsék meg a
vállalkozók
számára
a
legértékesebb
eredményeket.
A második hírlevélben beszámolunk a legfrissebb
fejleményekről, a projekt előrehaladásáról és a
jövőbeli terveinkről.

KUTATÁS
A projekt első szakaszában keményen dolgoztunk azért, hogy megteremtsük a (kidolgozandó) önvizsgálat és
a CSS platform alapjait. A körkörös önvizsgálat kifejlesztése előtt, megvizsgáltuk a mikrovállalkozások és a
KKV-k szükségleteit és céljait, annak érdekében, hogy stratégiáikat körkörösebbé tudják tenni. A kutatás
különböző elemekből áll:
Kutatás - a KKV-k körkörösségéhez kapcsolódó háttérinformációk és regionális kezdeményezések
feltérképezése,
Felmérés - a vállalkozók körében végzett felmérés a KKV-k szükségleteinek és céljainak meghatározása
érdekében,
Fókuszcsoportok - 3 fókuszcsoport Magyarországon, Spanyolországban és Hollandiában, hogy
felfedezzék a helyi vállalkozók valós szükségleteit, és meghatározzák az önvizsgálat alapjait; mire kell
összpontosítanunk, mi lenne a körforgásosság szintje stb.
Szeretne többet olvasni az átfogó kutatás eredményeiről és megállapításairől? Töltse le a teljes és összevont
jelentést ITT.

JÓ GYAKORLATOK

A vállalkozók támogatása és ösztönzése érdekében, hogy kihasználják a körforgásos lehetőségeket, a
partnerség számos bevált gyakorlatot gyűjtött össze a körkörös stratégiákban, amelyeket a vállalkozók
kihasználhatnak. A vállalkozókat inspirálni kell, hogy meggyőződhessenek arról, hogy a körkörös
megközelítés nekik is működhet. A fókuszcsoportok egyik fő eredménye többek között ez. Ezért ki akarjuk
emelni ezeket a jó gyakorlatokat és példákat, és kiemelkedő helyet kell biztosítanunk nekik a CSS
platformon.

MI KÖVETKEZIK?

2022 március végén Leeuwardenben személyes találkozó kerül megrendezésre. A partnerség az önvizsgálat
és a platform fő jellemzőit tervezik meg annak érdekében, hogy a vállalkozók számára megfelelő és értékes
legyen. Csaknem egy év online találkozókat követően találkozik először a partnerség személyesen is.
Hatékony és eredményes találkozó lesz!
Hamarosan újabb hírek következnek!

Want to receive regular updates?
Follow us on Facebook!
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