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O projektu

GD HIVE - Podjetniška dejavnost mladih v
okviru krožnega gospodarstva za

doseganje ciljev evropskega zelenega
dogovora - je namenjen razvoju veščin
in kompetenc na področju evropskega

zelenega dogovora in krožnega
gospodarstva, s poudarkom na

podjetniških dejavnostih mladih.

Zaključna konferenca
6. julij 2022 med 10.30 – 12.30 CET

   Gradec, Avstrija

Oglejte si naša mikro usposabljanja, 
platformo GD HIVE in kaj se je še zgodilo v

projektu
 

Več informacij: obiščite spletno stran

URADNI NOVIČNIK ERASMUS+ PROJEKTA

https://greendeal-hive.eu/en/veranstaltungen


"Innovation Hive so izvedli delavnico v
Grčiji in prejeli zelo pozitivne povratne

informacije o mikro usposabljanjih.
Udeleženci so z usposabljanji in

dejavnostmi na tej delavnici izboljšali
svoje znanje o temah EU zelenega

dogovora in krožnega gospodarstva."
Maria, INNOVATION HIVE, Grčija

"Imeli smo zanimivo razpravo, v kateri so udeleženci razmišljali o tem, zakaj
je raven znanja o (zelenem) podjetništvu nižja in kako lahko mladi izkoristijo

priložnosti zelenega podjetništva znotraj Evropske unije ter zakaj je
pomembno, da je podjetništvo zeleno in krožno (pomen trajnostnega razvoja

gospodarstva, družbe in okolja)."
Eva, MIITR, Slovenija

"Navdihujoče srečanje za obe strani
- za mlade, saj so bili zelo

zainteresirani in aktivni, in za nas,
saj smo dobili dragocene povratne

informacije za nadaljnji razvoj naših
rezultatov."

Michael, STRATECO, Avstrija

GD HIVE: Nacionalne delavnice
Februar - Maj 2022

#utrinki

Z namenom da bi razširili informacije in pridobili dodatne predloge
izboljšav za pripravo GD HIVE mikro usposabljanj in učne platforme,
smo se o našem delu posvetovali z mladimi. Oglejte si, kaj o teh
dogodkih pravijo partnerji:

"Na delavnicah na Poljskem udeleženci niso le izvedeli, kaj je
zemljevid inovacij, ampak so tudi sami oblikovali svoje ideje

ter določili najpomembnejše cilje in točke za njihovo
uresničitev. Ena od dejavnosti je bila tudi razprava o pomenu

določanja kratkoročnih in dolgoročnih ciljev."
Zuzia, FEIO, Poljska 



Usposabljanje osebja
Marec/April 2022

#utrinki

STRATECO je organiziral pet dni
intenzivnega in konstruktivnega

učenja in nadaljnjega
izboljševanja naših mikro

usposabljanj in naše platforme. V
skupini petnajstih ljudi iz vseh

partnerskih držav smo izboljšali
svoje znanje na področjih

zelenega dogovora, krožnega
gospodarstva in podjetništva ter
uporabili razprave za nadaljnje

izboljšanje našega dela.

Povabili smo tudi gostujočega
govornika s področja krožnega

gospodarstva in recikliranja,
obiskali nevladno organizacijo

za socialno podjetništvo za
upcycling in si ogledali mesto

Gradec.



https://greendeal-hive.eu/

Povežimo se:

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/

