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Projekt CICLO zverejňuje zaujímavé
výsledky výskumu v oblasti
obehového hospodárstva
Inovatívny projekt CICLO predpokladá rozvoj interaktívneho ekosystému, zameraného na
potreby trhu práce v oblasti obehového hospodárstva. Projekt mapuje existujúce zručnosti a
následne sa v rámci neho vyvinie vzdelávací balíček pre zamestnancov a nezamestnaných,
ktorým vzdelávací program poskytne základné zručnosti v zamestnaniach súvisiacich s
obehovým hospodárstvom. Sú to napríklad povolania ako pracovníci v recyklácii, opätovné
využívanie výrobkov a ich servisovanie (oprava namiesto nového produktu). Projekt CICLO a jeho
kvalifikovaní partneri zabezpečia uznávanie zručností akreditovaním vzdelávacieho programu,
ktorá bude založená na medzinárodnom kvalifikačnom rámci EQF. Cieľom program je
maximalizovanie potenciálu pre prístup na trh práce a podpora sociálnej a finančnej integrácii.
Projekt začal v októbri 2019 a trvá dva roky. Koordinátorom je Nezisková organizácia Centrum
kontinuálneho vzdelávania (Slovensko). Ďalšími účastníkmi sú skúsené zahraničné organizácie
Center for Social Innovation Ltd. (Cyprus), Stimmuli for Social Change (Grécko), Meath
Community Rural and Social Development Partnership Ltd. (Írsko), Fondo Provinciale Milanese
per la Cooperazione Internazionale (Taliansko), PRISM- Promozione Internazionale SiciliaMondo (Taliansko), Instituto Politecnico de Santarem (Portugalsko), Magenta Consultoria
Projects SL (Španielsko).
V posledných mesiacoch pracovali projektoví partneri na národných správach, ktoré skúmali
súčasný stav a budúce perspektívy v ekosystéme obehového hospodárstva, ktoré je možné
rozšíriť pomocou nástrojov IKT a tým eliminovať medzery v tejto oblasti podľa potrieb cieľových
skupín v partnerských krajinách. Tieto správy sú zhrnutím zistení z výskumu, fokusových skupín,
interview s odborníkmi a online dotazníkov, ktorých výsledky boli zhrnuté vo výstupe “Zručnosti v
obehovom hospodárstve a metodologický rámec”. Základné zistenia medzinárodnej správy boli:
• Spotrebiteľom, spoločnostiam a zainteresovaným stranám chýba environmentálne
povedomie aj znalosti o postupoch v obehovom hospodárstve a jeho výhodách pre životné
prostredie a ekonomiku.
• Medzi podnikmi existujú určité zručnosti a aj vôľa zapojiť sa do obehového hospodárstva,
hoci sa legislatíva v tejto oblasti neposúva vpred a neposkytuje dostatočnú podporu pre
zmenu paradigmy v oblasti obehového hospodárstva.
• Nedostatočná miera spolupráce, ako aj chýbajúca ekonomická vládna podpora a
infraštruktúra, podporujúca prechod firiem a priemyslu k obehovému hospodárstvu.
Partnerské krajiny EÚ by mali zavádzať kvalitnejšie procedúry na zavádzanie obehového
hospodárstva a šírenia dobrých postupov.

•

Chýbajúce vedomosti a školená pracovná sila. Z tohto dôvodu vzniká potreba pre
školenia a tréningy v oblasti obehového hospodárstva pre firmy, ale aj laickú verejnosť.
V niektorých krajinách (Írsko, Španielsko) boli vykonané kroky, smerujúce k implementácii
týchto postupov.

Vypracovaná medzinárodná správa bola zaslaná na hodnotenie externým expertom z každej
partnerskej krajiny a bola nasledovne opísaná: „vynikajúci východiskový bod [pre stakeholderov
a pokračovanie projektu CICLO] kvôli transparentnosti a úplnosti poskytovaných údajov.“
Medzinárodná hodnotiaca správa ukázala okrem iných zistení aj nasledovné:
• Výsledky z každej krajiny sa považujú za vysoko hodnotné, keďže poskytujú aktuálny
prehľad vývoja v obehovom hospodárstve v daných krajinách, ako aj závery
a odporúčania týkajúce sa školení v týchto krajinách
• Hlavné a praktické závery sú jasne vysvetlené a typy bariér, ktorým môže spoločnosť
čeliť pri prijímaní a zavádzaní obehového hospodárstva
• Správa ponúka presné vysvetlenie situácie v krajinách projektu CICLO a to národnú aj
EÚ legislatívu. Popísané osvedčené postupy poskytujú prehľad o tom, aké kroky podnikli
jednotlivé krajiny v oblasti obehového hospodárstva, hlbšie popísané výzvy a medzery by
pomohli pre lepšiu implementáciu
• Množstvo zozbieraných informácií a množstvo účastníkov rozličných aktivít ponúka
spoľahlivý a transparentný pohľad na obehové hospodárstvo v partnerských krajinách.
Viac detailov, medzinárodnú správu, aj hodnotenie externých expertov je zverejnené na webovej
stránke CICLO, kde sa nachádzajú aj informácie o najbližších akciách, podujatiach, novinky
a ďalšie relevantné materiály, ktoré vzniknú v ďalších fázach implementácie projektu. Nájdete nás
aj na Facebooku.

