
                    
 

 
Tisztelt Partnereink! 

 

A Circular Regions projekt lebonyolítása a tervek szerint halad. 

 

Az elmúlt két hónap intenzív munkája után itt az ideje, hogy áttekintsük azon 

eredményeinket, amelyeket a projektpartnerekkel és a stakeholderekkel közösen értünk el.  

 

Erre szolgál az alábbi összefoglalónk is. 

 

 

MI A CSOMAGOLÁS JÖVŐJE? 

Léteznek olyan innovatív megoldások, amelyek alternatívákat kínálnak a jelenlegi 

kihívásokra? Mit tehetnek a vállalatok? A Circular Academy harmadik, és egyben utolsó 

felvonására mintegy 30 cég részvételével került sor.  

Kovács Dorottya a Coca-Cola csomagolással kapcsolatos kötelezettségeiről és 

tevékenységeiről beszélt.  

A résztvevők a többi közt három innovatív megoldást ismerhettek meg az egyszer használatos 

csomagolás megoldatlan kérdéseire.  

Az Akadémia jövőre is folytatódik!  

Bővebb információ itt érhető el:  https://cutt.ly/UmoYVuM  

 

https://cutt.ly/UmoYVuM


                    
 

 

AZ ELSŐ STAKEHOLDER TALÁLKOZÓK A KÖRFORGÁSOS GAZDASÁG JEGYÉBEN 

 
Június elején az érdekelt felek (BSO, klaszter, kkv) az élelmiszer- és csomagolóipar, a 

műanyagipar, az idegenforgalom és az építőipar tevékenységeiről egyeztettek a projekt 

keretében. A piaci szegmensek eltérő jellege ellenére számos hasonlóságot 

találtak a körforgásosság tekintetében. A fő problémák átbeszélése rámutatott arra, hogy: 

 

● Az érdeklődés a téma iránt intenzíven növekszik. 

● A körforgásos gazdaság stratégiai prioritássá vált a környezetvédelmi jogalkotás 

szempontjából. 

● A kiválasztott körforgásos gazdasági mutatók az alacsony felhasználási arány, 

a települések által termelt hulladék újrahasznosításában, illetve a biogazdálkodás 

tekintetében mutattak elmaradást.  

● A főbb előrelépési lehetőségek a hulladékgazdálkodás digitalizációjában, a zöld 

innovációkban, a hatékony hulladékhasznosításban és a célirányos oktatásban 

keresendők.  

● Szükséges továbbá szervezeti, személyi és pénzügyi finanszírozás. 

 

A szlovák és magyar körforgásos gazdasági ágazatokról készített rövid beszámolók, illetve a 

„Régiók Feltérképezése“ című projektdokumentumok várhatóan a nyár végén válnak 

elérhetővé, melyek átfogóan mutatják be az ágazatspecifikus problémákat és lehetőségeket.  

 

 

 

 

KAPCSOLÓDÁSI LEHETŐSÉGEK A KÖRFORGÁSOS GAZDASÁG TÉMÁJÁBAN 

 

Egy olyan közösség létrehozását tervezzük a LinkedIn platformján, amely összekapcsolja 

a körforgásos gazdaságban érdekelt vállalatokat a szakértőkkel.  

 

A közösség nemcsak a CircularRegions projekt iránt érdeklődőket köti össze, hanem a 

körforgásos gazdaság koncepciója iránt érdeklődőket is. A közösség célja, hogy a hétköznapi 

emberek és a szakemberek számára kommunikálja a körforgásos gazdaság előnyeit.  

Kövessen minket a Facebookon, illetve a LinkedInen, és értesüljön elsőként a fejleményekről.  

 

https://www.facebook.com/Circular-Regions-SK-HU-107304984650522
https://www.linkedin.com/company/circularregions/

