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Youth driven digital transformation of green employments for a sustainable future.

За проекта
"Европейският Зелен Пакт е нашата нова стратегия за
растеж. Тя ще ни помогне да намалим емисиите и
същевременно да създадем работни места." Урсула
фон дерЛайен, председател на ЕК.
Той е неразделна част от Програмата на ООН до 2030 г.
и 17-те цели за устойчиво развитие. В него се
призовава за "проактивно преквалифициране и
повишаване на квалификацията" на гражданите, което
е необходимо, "за да се извлекат ползите от
екологичния преход". Проектът GREENWAVE е в унисон
с това, и също така е насочен към драматичните
последици от Covid-19 по отношение на младежката
безработица и потенциалното създаване на работни
места.
Проектът е насочен към проблема с младежката
безработица и подкрепя младите хора, като им
открива нови пътища в зелената икономика. Проектът
GREENWAVE не само повишава осведомеността за
екологичните предизвикателства, но и насърчава
придобиването на зелени компетенции, знания и
нагласи въз основа на разработването на РАМКА ЗА
ЗЕЛЕНА КОМПЕТЕНТНОСТ, която е спешна
необходимост, както е посочено в ЗЕЛЕНИЯ ПАКТ на ЕС.
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ПЪРВАТА СРЕЩА
На 14 януари 2022 г. партньорите от Е-бизнес Академия бяха домакини на първата среща по проекта
GREENWAVE по програма "Еразъм+".
По време на срещата партньорите и членовете се запознаха с консорциума.
Представен беше обзор на проекта, обсъдихме и решихме важните въпроси за следващите етапи от
изпълнението и определихме срокове за предстоящите задачи.

Следващи стъпки
Следващите стъпки на проекта GREENWAVE са
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Този проект е съфинансиран с подкрепата на Европейската комисия.
Настоящото съобщение отразява единствено възгледите на автора и Комисията
не носи отговорност за използването на съдържащата се в него информация.
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