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OM UTVECKLING AV
`THE EUROPEAN
CARBON FOOTPRINT
OPTIMISATION`
PROJEKTET

I mars anslöt sig HuMob Group
Ltd,

projektets

landets

största

koordinator

till

sopsamlingsåtgärd

för renare Ungern - ”Te SZEDD!” Programmet.

Inom

ramen

och dess omgivningar. Föreningar
och

gymnasieelever

yrkesskola

gick

från

också

Dabas
med

i

samarbetet.

för

programmet samlades 50 påsar med
sopor runt huvudkontoret för i Inárcs

Den här gången rapporterar vi
fjärde och sista nyhetsbrev om vårt
nästan två års arbete. ECO2-teamet
var inte heller inaktivt efter den
andra delrapporten. Under våren höll
vi ett online-möte för att diskutera
uppgifterna framöver.
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Den 8-9 april höll vi vårt fjärde
och sista möte.
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Som

mötesplats

valde

vi

den

Vi

arbetade

inom

tre

Bacau-

huvudområden under de senaste två

staden. Mötet organiserades i Podu

månaderna: ECO-videor, ECO-guide

cu

och slutrapporten.

ursprungligen

planerade

lanturi

”Hotel.

huvudinnehållselement,

Som

bland

Vocational and Technical Anatolian

de

intellektuella resultat, presenterades
de färdiga komikerna som skulle
utvärderas. Under mötet utvärderade
vi det interna frågeformuläret från
tidigare

konferenser

och

det

gemensamma arbetet. Slutresultatet

Vid utformning och utvärdering

Tillsammans

av intellektuella resultat strävar vi

High School) organiserar samtidigt

granskade vi vår andra delrapport

efter att ta hänsyn till alla aspekter

sina egna multiplikationsevenemang,

och feedbacken som den gav. Vår

som kan tillämpas i framtiden efter

vilket är en obligatorisk uppgift för

projektpartner,

att projektet har slutförts.

projektet.

var

mycket

positivt.

Grigore

Antipa

College var värd för oss, för vilka vi
tackar för deras gästfrihet.

Partnerorganisationerna
(Christliches

Jugenddorfwerk,

Grigore Antipa College och Anamur
[Ide írhat]
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Under sommaren kommer vi
att

börja

mottagna
ekonomiska

behandla

det

redan

spridningsmaterialet,

och
eftersom

Tack för att du har följt vårt
European

Carbon

Footprint

vårt projekt slutar den 31 augusti. På

Optimisation under de senaste två

projektets

åren, som genomförs inom ramen för

egen

webbplats,

https://www.co2optim.eu,

kommer

ett KA2 strategiskt partnerskap. Vi

vi dock att publicera alla ytterligare

hoppas

resultat och driva webbplatsen i

verksamhet

enlighet med våra åtaganden.

projekt som bygger på detta.

PROJECT CONSORTIUM MEMBERS:
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kunna
inom

fortsätta

vår

ramen

ett

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

Anamur Vocational
Training School
(P2 TUR)
Isa Çelebi and Gökçe
Sultan Öztürk

and
Urbanization
(P3 TUR)
Osman Kazgan
and Cemile
Abdulganioğlu.

Popescu and
Constantin Ciofu

www.colegiulantipabacau
.ro

www.anamurmeslkital.meb.
k.12.tr

www.csb.gov.tr/iller
/bolu

www.humob.eu

Bolu Provincial
Directorate of
Environment
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Grigore Antipa
College
(P4 ROM)
Georgeta Gabriela
Udrea, Cristina Elena

ProIfall
(P5 SWE)
Necmettin Meletli
Charlotte Meletli
and Ali Qorbani.

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

www.proifall.se

www.cindor.pt

Juvenil de
Ciência,
Natureza e
Aventura
(P7 POR)
Diana Gonçalves,
Maria Enea and
Laurência Alves.

Christliches
Jugenddorfwerk
Deutschlands,
gemeinnütziger e.V.
(CJD) (P8 GER)
Markus Besserer and
Martin Stolz

www.geoclube.eu

Geoclube Associação
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www.cjd.de

