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och

OM FRAMSTEGEN I

som partners.

KOLDIOXIDAVTRYCKET
Det här är andra gången som vi
rapporterar om vårt arbete över året
Efter

förberedande
öppningskonferensen
januari

2018.

gången

som

projektets

fas
i

Detta
parterna

hölls

Implementeringen

av

vårt

I

projekt gick in i sin andra fas under

första

våren 2018. Genom samarbetet i

Dabas
var

är

även

deltagarna verkligen ser varandra

OPTIMERING AV

gått.

Detta

baserat på det faktum att de åtta

EU-PROJEKTET FÖR

som

samarbete.

träffades

ramverket

för

det

KA2

strategiska

personligen och vid detta tillfälle

partnerskapet

med

diskuterade vi de vanliga uppgifterna

”European

och beskrev projektets övergripande

Optimisation”

information.

genuint, gemensamt multipelartänk

Carbon

namnet
Footprint

påbörjades

ett
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Detta bidrog även till det att

Ämnena,

i

enlighet

andra

21:e

agendan

två

miljöriktlinjerna

i

Gondomar,

århundradet, är vatten, energi, avfall

spridningsmöjligheter

Portogal, mellan den 19-20 april

och med utgång i segmentet för ut-

delårsrapporten.

2018,

bildning, skolors ekologiska avtryck.

andra

projektmötet
i

hölls
enlighet

med

vårt

ursprungliga schema.
Det
mötet

internationella

spelade

en

stor

projektroll

för

implementeringen av det europeiska
projektet

för

optimering

av

det

ekologiska fotavtrycket, ”European
Ecological
Vid

Footprint Optimisation”.

konferensen

gemensamt

de

definierade
ämnen

för

vi
vilka

intellektuella produkter (videofilmer)
produceras.

det

De

internationella

det

för

med

för

punkterna

konferensen

på
var
samt
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Enligt

bidragsavtalet

partnerskapsavtalet
gällande

med

projektets

och

under

detta

första

år.

Parterna

parterna

rapporterar kontinuerligt om fram-

framsteg

stegen som görs på sina hemsidor

skickades den första delårsrapporten

och

in

agenturen

kontakten löpande mellan parterna

”Tempus Public Foundation” den 30

och projektets koordinator Humob

juni 2018. Detta innebar en extremt

Group Kft.

stor

till

den

nationella

mängd

datauppladdning.
publikationer,

data
Ett

illustrationer,

och
antal
bilder

och spridningsmaterial producerades

samhällssidor.

Därför

var

Vid sommarens slut började vi
organisera det tredje internationella
projektmötet. Eventet kommer att gå
av stapeln den 28-29 oktober 2018 i
Lund i Sverige.

Baserat på våra resultat känner
vi oss säkra på att vi kan leva upp till
våra åtaganden i ansökan innan
deadline

löper

ut.

Vårt

nästa

nyhetsbrev kommer att publiceras i
februari 2019.
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PROJECT CONSORTIUM MEMBERS:

HuMob Group
Ltd.
(P1 HUN)
Jamrik Katalin,
Jamrik Károly,
Rudas Anita and
Stégner Péter

Anamur Vocational
Training School
(P2 TUR)
Isa Çelebi and Tuğba
KÜÇÜK YILDIRIM

Bolu Provincial
Directorate of
Environment
and
Urbanization
(P3 TUR)
Osman Kazgan
and Cemile
Abdulganioğlu

www.anamurmeslkital.meb.
k.12.tr
www.humob.eu

Grigore Antipa
College
(P4 ROM)
Georgeta Gabriela
Udrea, Cristina Elena
Popescu and
Constantin Ciofu

www.colegiulantipabacau
.ro
www.csb.gov.tr/iller
/bolu
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ProIFALL
(P5 SWE)
Necmettin Meletli,
Charlotte Meletli
and Ali Qorbani

www.proifall.se

Centro de Formação
Profissional da
Ind.Ourivesaria e
Relojaria-CINDOR
(P6 POR)
Carlos Pereira and Paula
Soares

Geoclube Associação
Juvenil de
Ciência,
Natureza e
Aventura
(P7 POR)
Carlos Ferreira,
Diana Gonçalves
and Laurência
Barbosa

Christliches
Jugenddorfwerk
Deutschlands,
Gemeinnütziger e.V.
(CJD) (P8 GER)
Monika Bröhl, Caterina
Nicolai and Martin Stolz

www.cindor.pt
www.cjd.de
www.geoclube.eu

