
 

Kära läsare, 

Välkommen till första nyhetsbrevet för “EcoDESforFOOD+ Projektet: 

“Utbildning i ekodesign för jordbruks- och livsmedelssektorn” som stöds av 

Europeiska Unionen genom programmet Erasmus+. Nyhetsbrevets 

målsättning är att hålla dig uppdaterad med projektets utveckling 

och speciellt dess resultat. I det här brevet presenteras projektets  

mål, projektdeltagarna och därtill ges en uppdatering av de aktivite-

ter som genoförts hittills inom projektet. 

Vad är EcoDESforFOOD+?  

Projektet EcoDESforFOOD+ är ett 

nyligen finansierat EU Erasmus+ 

projekt skapad med målsättningen 

att tillhandahålla en övergripande 

utbildning i ekodesign om förpack-

ningar som används av olika yrkes-

grupper inom jordbruks– och 

livsmedelssektorn. 

Projektets främsta resultat kommer 

att bli utvecklingen av en online 

plattform som innehåller en nätba-

serad kurs med projketets fem stra-

tegiska tematiska områden: 

MIljöpåverkansbedömning. Tekni-

ker och metodik, Hantering av för-

packningsavfall, Nya material och 
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bästa val av material för livsme-

delssektorn, ”Ekoförpackningar” 

och matförpackningar,  Interak-

tion mellan förpackningar och 

mat, sensorkvalité och mathåll-

barhet. Kursens olika delar kom-

mer att tillämpas på behoven för 

denna sektor i Europa och vara 

tillgängligt för alla intresserade. 

Målgruppen till vilka utbildningen 

riktar sig omfattar ett stort antal 

yrkesgrupper däribland industride-

signers, produktionstekniker, gra-

fiker, företagsledare inom livsme-

delsområdet, jordbruksföretagare 

samt marknadsförare.  

EcoDESforFOOD+ allmän information och deltagare 

Projektet är samfinansierat av Euro-

peiska Unionen. 

Program: ERASMUS + 

Utlysning: Samarbete för inno-

vation och utbyte av god prak-

tik  

Område: Strategiskt partnerskap 

för yrkesutbildning och träning 

Utlysningsår: 2015 

Koordinator: 

Aula Dei Scientific and Technolo-

gical Park Foundation – PCTADPCTADPCTAD 

(Spain) 

Deltagare: 

University of Zaragoza – UNIZARUNIZARUNIZAR   

(Spanien) 

Luleå tekniska universitet – LTULTULTU 

(Sverige) 

Marketmentoro Ltd Marketmentoro Ltd Marketmentoro Ltd (Cypern) 

http://ecodes4food.com/


 

Något om deltagarna... 
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SPANIEN PCTAD – 

Aula Dei Scientific and 

Technological Park är 

en privat stiftelse bil-

dad genom offentligt 

initiativ och verkar  som ett center för innovation och en 

samlingspunkt för institutioner och företag som samar-

betar inom forskning, utveckling, innovation och kuns-

kapsöverföring. 

Därtill har stiftelsen tre laboratorier (Matsäkerhet och 

sädesslag, Växtbaserad mat och Molekylär biologi) vil-

ka erbjuder en rad olika möjligheter både till forskare 

och företag. PCTAD har också expertkunnande på ut-

bildning  och projektledning av såväl europeiska som 

inhemska projekt. 

Inom ramen för EcoDESforFOOD+ projektet, ansvarar 

PCTAD för utvecklingen av modulerna som handlar om  

Interaktionen mellan förpacklningar och mat, sen-

sorkvalité och mathållbarhet, inom vilka stiftelsen  har 

specialkunskaper. 

SVERIGE: LTU – Luleå tekniska universitet är Skandina-

viens nordligaste tekniska universitet och uppvisar 

världsledande forskning och utbildning. Universitetet är 

det enda i Sverige med en sammanhållen campusmiljö 

enligt den brittiska modellen där allt samlas runt univer-

sitetet. Luleå tekniska universitet erbjuder en kurs 

"Materialval och ekodesign" sedan år 2000 och dess 

huvudsakliga arbetsområde är Materialval, metodik för 

att hitta det bästa materialet för komponenter och 

produkter, ekodesign, verktyg för att minska miljöpåver-

kan genom lämpliga val av material, val av bearbet-

ningsmetoder samt livscykelanalys av komponenter 

och produkter. 

Inom EcoDESforFOOD+ Projektet, ansvarar LTU huvu-

dsaklingen för utvecklingen av modulen Material: nya 

material och bästa val av material för livsmedelssek-

torn. 

 

 

Web: http://www.ltu.se/ 

SPANIEN: UNIZAR – 

Universitetet i Zara-

goza (UNIZAR) grun-

dades år 1541 och 

det anses som det 

viktigaste centrat för teknisk innovation i Ebrodalen 

(Spanien). Universitetet har över 40000 studenter och 

lärare, 18 centrumbildningar, 56 avdelningar och 6 

forskningsinstitut. Universitetet i Zaragoza har lång erfa-

renhet av forskning och utveckling och av olika utbild-

ningsprogram. Forskningsverksamheten är organiserad i 

olika forskningsinstitut, bestående av internationellt er-

kända grupper. Forskargruppen som deltar i projektet 

EcoDESforFOOD+  är ”I+AiTIIP”, som är specialiserad mot 

ekodesign, hållbar design eller mekanisk konstruktion.  

Inom EcoDESforFOOD+ Projektet kommer UNIZAR, som 

experter inom ekodesign att leda följande moduler: 

Miljöpåverkansbedömning. Tekniker och metodik och 

“Ekoförpackningar “ och matförpackningar.  

Web: http://www.unizar.es/ 

 

CYPERN: Marketmentoro Ltd. – är ett konsultföretag 

som erbjuder omfattnade paket av tjänster för behov 

hos moderna europeiska företag, uppstartsföretag och 

forskare speciellt kring fragor som handlar om innova-

tion, företagsledning och teknik.  

Det cypriotiska konsulterna har omfattnade erfarenhet i    

att erbjuda rådgivning på alla nivåer av ledning och 

har också en bred kompetens om tjänster för yrkesut-

bildningar.  

Inom EcoDESforFOOD+ Projektet, kommer Marketmen-

toro leda modulen om Hantering av förpackningsavfall, 

som täcker alla ämnesområden som krettsloppsekono-

mi, återvinningssystem för jordbruks– och matavfall, nya 

produkter från avfallet inom jordbruket och livsme-

delstillverkningen, eller  organisering av omhänderta-

gande av förpackningsavfall, 

Web: http://www.marketmentoro.com.cy/ 
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Kick-off möte hos PCTAD 
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Kick-off mötet för EcoDESfor-

FOOD Projektet hölls i Zaragoza 

den 17:e & 18:e november 

2015, i PCTAD’s lokaler. 

Möten av detta slag är viktiga 

för korrekt och effektiv imple-

mentering av projektaktiviteter. 

Projektledningsstrukturen och 

p e r s o n e r n a s  f u n k t i o n e r 

behandlades under mötet lik-

som hur bedömningen av kvali-

tén på informationen som 

sprids, styrning och utvärde-

ringsplaner, delning av infor-

UNIZAR - Spanien: Andra 

transnationella mötet 

EcoDESforFOOD+ Kick-off meeting in Zaragoza (Spain) 

Projektpresentationsdag Inom ramen för “the European 

Week for Waste Reduction” (EWWR) 

som hölls i Zaragoza förra novem-

ber, organiserade Institutionen för 

hållbarhet vid Aragons regionstyre 

en workshop “Packaging eco-

design and waste reduction”, till 

vilket PCTAD hade bjudits in för att 

presentera EcoDESforFOOD+ projek-

tet. 

Workshopen öppnades av 

rådsmedlemmen för utveckling och 

hållbarhet för jordbruk vid Aragons 

regionstyrelse, Joaquin Olona, till-

sammans med Generaldirek-

tören för uthållighet, Sandra Orte-

ga. Ana de Diego från PCTAD 

förklarade målsättningen med 

Erasmus+ projektet, som syftar till 

att utveckla en övergripande 

utbildning i ekodesign för yrkes-

verksamma inom livsmedelssek-

torn för att täcka alla kunskap-

sområden som är nödvändiga 

för att kunna introducera ekode-

signprodukter och nya miljövänli-

ga matförpackningar. 

Personer från den regionala myndigheten och 

talare vid workshopen vid EWWR, däribland Ana 

de Diego från PCTAD 

mation och arbetsplan samt 

tidsplan. 

Under mötet, presenterades de 

olika delmomenten i projektet 

av koordinatorn och de olika 

ledarna för delmomenten. Där-

till presenterades hur projektet 

ska ledas, förväntade aktivite-

ter och deras tidsramar. Rollen 

för respektive deltagare i 

utvecklingen av de planerade 

aktiviteterna  och metoderna 

för spridning av projektresulta-

ten fastställdes. 

EcoDESforFOOD+ meeting in UNIZAR, Zaragoza (Spain) 

Sista maj och första juni, hölls 

andra konsortiemötet inom pro-

jektet EcoDESfroFOOD+ i Zara-

goza, denna gång under värds-

kap av Universitetet i Zarago  vid 

Río Ebro campuset vid vilken 

man huvudsakligen har speciali-

serat sig mot ingenjörsvetens-

kaperna. 

Under detta andra möte pre-

senterades och diskuterades 

alla resultat som erhållits under 

det första halvåret. De uppgifter 

som genomförts utvärderades 

och kommande moment plane-

rades. 

Tack vare  enkätundersökningen 

har det varit möjligt att bestäm-

ma såväl utbildningsnivån hos de 

intresserade deltagarna som de-

ras tidigare kunskaper inom eko-

design området för förpacknin-

gar för livsmedelssektorn. 

Som en konsekvens av detta ko-

mmer kunskapsnivån för kursen 

som ska utvecklas inom projek-

tramen att läggas på nivå fem 

inom det Europeiska kvalifika-

tionssystemet (EQF). 

http://ecodes4food.com/


 

Detta projekt har finansierats med stöd från Europeiska Kommissionen. Denna skrift återger 

åsikter enbart från författaren och Kommissionen kan inte hållas ansvarigt för något som kan 

utföras med utgångspunkt från informationen som ges i denna skrift.  

EcoDESforFOOD+ Projektet – 

spridning till intressenter  

Flera artiklar om projektet EcoDESforFOOD+ har publiserats  i 

olika tidningar och EcoDES konsortiet håller på att skapa kon-

takter med lokala och nationella kontor, organisationer, 

jordbruksföretag och designers mm. för att få med dem på 

detta innovative utbildningsprojekt. Dessa har möjlighet att 

delta i diskussionen inom de olika tematiska områdena och  

bidra till att förbättra innehållet och aktiviteterna inom den 

nätbaserade inlärningsplattforrmen. 

 Om du vill bidra med något eller delta i projektet, ta då kon-

takt med någon av deltagarna i projektet EcoDESforFOOD+ 

så kommer du att få nödvändig guidning och stöd. 

Kommande steg... 

De kommande stegen in-

nehåller en sammanställlning 

av kompetenser och karakteri-

sering av ekodesign över 

gränserna med utgångspunkt 

från den information som er-

hållits genom analys av vilka 

befintliga utbildningar och ut-

bildningsbehov som finns.  

Därefter kommer metodiken för 

det nätbaserade lärandet att 

EcoDESforFOOD+ 

Projektbroschyr 

Glöm inte att besöka vår hemsida! 
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utarbetas. Denna innefattar  

kunskap (assimilering av teore-

tisk information), färdigheter 

(praktisk del, förmågan att ap-

plicera teoretisk information) 

och kompetenser (hur man 

visar förmågor och sätter 

gränser för graden av ansvar 

och befogenheter). Slutligen 

kommer innehållet och aktivi-

teterna också att utvecklas.  

Från PCTAD, vill vi tacka för stödet och hjälpen från CADI, det regionala Industridesign Centret för Aragón, CIRCE, 

Research Center for Energy Resources och Consumption och Ecoembes, ett nationellt institut som gynnar återvin-

ning och hållbart omhändertagande av sopor. 
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