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Utbildning i ekodesign 

för livsmedelssektorn 

 

  o   Miljöpåverkansbedömning.             

Tekniker och metodik. 

    o   Organisering av omhändertagande   

av förbrukade förpackningar.  

   o   Nya material och bästa val av          

material för livsmedelssektorn. 

    o   Ekoförpackningar och                 

matförpackningar. 

    o   Interaktion mellan förpackningar och 

mat, sensorkvalité och mathållbarhet. 

 

EcoDESforFOOD+ är ett europeiskt projekt inom Erasmus + 

KA2 "Samarbete för innovation och utbyte av god praktik"  

utlysningen.  

mailto:adediego@pctad.com
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Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen. För uppgifterna i denna publikation (som är ett meddelande) ansvarar endast upphovsmannen. Europeiska kommissionen tar inget ansvar för hur dessa uppgifter kan komma att användas.
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BESKRIVNING KONSORTIUM 

Främsta målsättningen för det europeiska projektet Eco-

DESforFOOD+ som organiseras under EU-programmet 

Erasmus+, är att erbjuda yrkesverksamma inom 

jordbruks– och mattillverkningssektorerna en bred och 

övergripande ekodesigninriktad utbildning om mat-

förpackningar. Detta genom att utveckla en kurs som blir 

fritt tillgänglig på en lärplattform online på nätet.  

Målgruppen till vilka utbildningen riktar sig, omfattar ett 

stort antal yrkesgrupper däribland industridesigners, 

produktionstekniker, grafiker, företagsledare inom 

livsmedelområdet, jordbruksföretagare samt 

marknadsförare. 

Under det tvååriga projektet (November 2015 - Oktober 

2017) kommer projektdeltagarna att arbeta med att 

utveckla kursinnehållet samt tillgängliggöra det på en 

lärplattform online. Kursen kommer att omfatta alla  

huvudkunskapsområden nödvändiga för att introducera 

ekodesignutformade produkter och tillverkningsmetoder. 

Kursen förväntas ge yrkesverksamma nya kompetenser 

som kompletterar deras erfarenheter och tidigare kuns-

kaper. 

Projektet genomförs med deltagande av ett konsortium bestående av fyra partners från tre olika länder.  

 

Koordinator: 

   *  Fundación Parque Científico Tecnológico Aula Dei—PCTAD (Spanien) 

 

Partners: 

   *  Luleå Tekniska Universitet—LTU (Sverige) 

   *  Universidad de Zaragoza—UNIZAR (Spanien) 

   *  Marketmentoro (Cypern) 

    




