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O projekcie

GD HIVE – Młodzieżowa działalność
biznesowa w zakresie gospodarki 
o obiegu zamkniętym w celu
osiągnięcia celów Zielonego Ładu –
ma na celu rozwijanie umiejętności i
kompetencji w zakresie tematyki
Zielonego Ładu i gospodarki o obiegu
zamkniętym, koncentrując się na
przedsiębiorczych działaniach
młodzieży.

Konferencja końcowa
06 Lipiec 2022   10.30 – 12.30 CET
Graz, Austria

Sprawdź nasze mikro sesje szkoleniowe,
platforma GD HIVE i co jeszcze wydarzyło

się w projekcie
 

Szczegóły: patrz strona internetowa
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„Innovation Hive, zrealizował warsztaty w
Grecji i otrzymał bardzo pozytywne opinie na
temat mikro sesji szkoleniowych. Uczestnicy

poprawili swoje umiejętności w zakresie
Zielonego Ładu i Gospodarki o Obiegu

Zamkniętym poprzez sesje szkoleniowe i
działania w ramach tego warsztatu.”

Maria, Ula Innowacji, Grecja

„Odbyliśmy owocną ogólną dyskusję, w której uczestnicy zastanawiali się,
dlaczego poziom wiedzy na temat (zielonej) przedsiębiorczości jest niższy i w

jaki sposób młodzież może skorzystać z możliwości Zielonego Ładu UE, a
także dlaczego ważne jest, aby przedsiębiorczość była ekologiczna i okrężna (

zrównoważony rozwój gospodarki, społeczeństwa i środowiska)."
Ewa, MIITR, Słowenia

„Inspirujące spotkanie oczywiście
dla obu stron – dla młodych ludzi,

którzy byli bardzo zainteresowani i
aktywni, a dla nas, ponieważ

otrzymaliśmy cenne informacje
zwrotne dotyczące dalszego rozwoju

naszych dorobku.”
Michał, STRATECO, Austria

GD HIVE - Warsztaty Krajowe
luty - maj 2022

#flashbacks

W celu rozpowszechnienia informacji i uzyskania dodatkowych
wkładów do przygotowania mikroszkolenia GD HIVE i platformy GD
HIVE, konsultowaliśmy się z młodymi ludźmi na temat naszej pracy.
Zobacz, co partnerzy mówią o tych wydarzeniach:

Podczas warsztatów w Polsce uczestnicy nie tylko dowiedzieli
się, czym jest mapa drogowa innowacji, ale także stworzyli

własne pomysły i wyznaczyli najważniejsze cele i punkty do ich
realizacji. Jednym z zajęć była również debata na temat znaczenia

wyznaczania sobie celów krótko- i długoterminowych.
Zuzia, FEIO, Polska



Wspólne szkolenie personelu
marzec/kwiecień 2022

#flashbacks

Pięć bardzo intensywnych i
konstruktywnych dni nauki i
dalszego doskonalenia naszych
mikro sesji szkoleniowych i naszej
platformy. W grupie piętnastu osób
ze wszystkich krajów partnerskich
doskonaliliśmy nasze umiejętności
w zakresie Zielonego Ładu,
gospodarki o obiegu zamkniętym i
przedsiębiorczości oraz
wykorzystaliśmy dyskusje do
dalszego doskonalenia naszej
pracy.

Aby wesprzeć naszą
kreatywność, zaprosiliśmy
gościnnego prelegenta z
dziedziny gospodarki o obiegu
zamkniętym i recyklingu,
odwiedziliśmy organizację
pozarządową zajmującą się
przedsiębiorczością społeczną
i wybraliśmy się na wycieczkę
po Grazu.



https://greendeal-hive.eu/

Śledź nas na

https://www.facebook.com/GD-HIVE-Project-101588372214161
https://www.linkedin.com/in/gd-hive-1ab76a20b/
https://twitter.com/GdHive
https://www.linkedin.com/in/gd-hive-1ab76a20b/

