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CESME - Kiertotalouden hyvien
eurooppalaisten käytäntöjen
alueellistaminen (2016-2020)
Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät on mukana Kiertotalous-hankkeen
ohjausryhmässä. Hankkeen tavoitteena on jakaa hyviä
eurooppalaisia käytäntöjä kiertotaloudesta ja soveltaa niitä
kunkin alueen tarpeisiin sopivasti. Kohderyhmänä ovat pkyritykset.
Projektin
vaiheessa
(huhtikuusta maaliskuuhun
Yrittäjät. ensimmäisessä
käyttää evästeitä
käyttäjäkokemuksen
parantamiseksi2016–2018)
ja
etsitään
hyviä
käytäntöjä
ja
malleja
ja
laaditaan
toimintasuunnitelma
käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä
käytäntöjen
Toisessa
vaiheessa
(2018–2020)
on tarkoitus OK
verkkosivua,soveltamiseksi.
hyväksyt evästeiden
käytön.
Lisätietoja
evästeidemme
löytää
paikallista rahoitusta (esimerkiksi EAKR-tukea tai maaseutuohjelmasta),
käytöstä.
jolla voidaan toteuttaa käytännön kokeiluja. Hankkeella on mahdollisuus
vaikuttaa kiertotalouden edistämiseen EU- ja kansallisella tasolla. Hankkeessa

vaikuttaa kiertotalouden edistämiseen EU- ja kansallisella tasolla. Hankkeessa
pyritään lisäksi tarkentamaan alueellisia strategioita.
Toimintaryhmän tehtävänä on seurata hanketta ja antaa syötteitä esimerkiksi
hyvien käytäntöjen valitsemiseen alueelta. Ryhmä kommentoi hankkeen
tuloksia ja laatii alueellisen toimintasuunnitelman. Kokouksia on
eurooppalaisten partneritapaamisten jälkeen noin 2-4 vuodessa tai
tarvittaessa useammin. Toimintaryhmän jäseniä voidaan pyytää mukaan
kokousmatkoille tapaamisten teemojen perusteella.
Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien edustaja toimintaryhmän jäsenenä on
toimitusjohtaja Minna Sillanpää.
Ohjausryhmä
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Kirjaudu

Eniten ääniä ensin

⤤ Jaa

Aloita keskustelu...
KIRJAUDU SISÄÄN

TAI REKISTERÖIDY DISQUSIIN ?

Nimi

Ole ensimmäinen, joka kommentoi.

MUITA KESKUSTELUJA SUOMEN YRITTÄJÄT

Kannettavaa ostamassa? Näissä
läppäreissä on pisin akun kesto

Alavuden yrittäjät eivät luovu
taistelusta: Legendaarisen …

1 kommentti • kuusi päivää sitten•

1 kommentti • kahdeksan päivää sitten•

Gplussa — Yli kaksi vuotta vanha

Juha Kuusama — "Joku on tarjonnut

Asuksen Chromebook CB200 ja

100 000 euroa. Ihmettelen, miten joku

Asuksen Chromebook CB200 ja
akunkesto n. 9 h ihan käytännössä …

100 000 euroa. Ihmettelen, miten joku
on valmis maksamaan niin paljon." …

Tämän hetken hittipuhelimet rinta
rinnan: Kumpi ansaitsee 500 euroa?

Useita kymmeniä henkilötunnuksia
kaapattiin: Verottajalta haettiin …

2 kommenttia • kuukausi sitten•

2 kommenttia • kuukausi sitten•

✉

Pauli Reinikainen — Ei, jostain syystä

kimi — Paljonko Posti Oyj hukkasi

Huawei päätti jättää vakaajan pois
Honorista.

viime vuonna veroilmoituksia?
Vieläkään ei ole selvinnyt, minne …

Tilaa
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Yksityisyys

UUSIMMAT UUTISET
07.07.2017

Toimisto kesälomalla 10.7.-28.7.
22.06.2017

Kohti konseptijohtamista
21.06.2017

POSITIIVISIA UUTISIA Kuljetusliike Erestakaasi uudistuu asiakkaiden ehdoilla
21.06.2017

Vauhtiajot tarjoaa jäsenille lippuetua
14.06.2017

Yrittävä Lakeus 3-2017
14.06.2017

POSITIIVISIA UUTISIA Weekend Snacks tuotteille myönnettiin Avainlippu
13.06.2017

Jäsenetuhintaiset junaliput kesätauolla
07.06.2017

Seinäjoen kaupungin esittelyvideo julkistettiin Kunnallisjohdon seminaarissa
07.06.2017

Jäsenetu Tangomarkkinoiden VIP-lipuista
05.06.2017

Kurikkalaisilla yrittäjillä intoa yrityksen kehittämiseen
LISÄÄ

LISÄÄ

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ry - Pohjalaisen yrittäjän asialla! Ota yhteyttä
06-420 5000.

