Economia Circular

“WASTE IS A FAILURE OF THE
IMAGINATION”

TRES PRINCIPIS, TRES REPTES PER A LA RDI

What if we designed
out waste and
pollution?

What if we keep
products and
materials in use?

What if we
regenerate natural
systems?

ECONOMIA CIRCULAR, COMPETITIVITAT I RDI
Augmentar la
productivitat
dels recursos

“The goods of today
are the resources of
tomorrow at
yesterday’s prices”
Walter Stahel

Accedir a
nous
mercats…

Estalviar
cost

Afegir
valor a la
marca

Nous models
de relació
amb clients i
proveïdors
Diferenciar-se
de la
competencia

De lineal a circular: Sis àrees d’acció
REGENERATE
(REGENERAR)

• Canvi cap a energies i materials renovables
• Mirar, recuperar, retenir i restaurar la salut dels ecosistemes
• Retornar recursos biològics recuperats a la biosfera

SHARE (COMPARTIR)

• Compartir béns (cotxes, habitacions, aparells, etc.)
• Reutilitzar/segona mà
• Prolongar la vida: manteniment, disseny per la durabilitat, actualització, etc.

OPTIMISE (OPTIMITZAR)

• Incrementar l’activitat i l’eficiència del producte
• Treure els residus de la producció i de la cadena de subministrament
• Impulsar el Big Data, l’automatització, el control i la conducció remota

LOOP
(BUCLE)

• Re-manufacturar productes o components
• Reciclar materials
• Extreure bioquímics dels residus orgànics

VIRTUALISE
(VIRTUALITZAR)

• Desmaterialitzar directament (llibres, CD’s, DVD’s, viatges)
• Desmaterialitzar indirectament (compres online)

EXCHANGE
(INTERCANVIAR)

• Substituir materials, recursos que redueixen la intensitat de
recursos utilitzats en la seva producció o en el seu ús
• Aplicar noves tecnologies (ex. impressió 3D)
• Escollir producte o servei nou (ex. transport multimodal)
Font: The RESOLVE framework. Ellen Mac Arthur Foundation Toolkit.

Connecta’t a ACCIÓ

Economia Circular
Sensibilització i orientació

Identificació d’oportunitats

•

Accedeix a activitats, informes, casos d’ èxits, guies
sectorials, tallers i jornades:
http://www.accio.gencat.cat/ca/sectors/economia-circular/

•

Col.laboració inter Clusters, Comunitats Ris3Cat: espais de
networking, reflexió i debat, impuls de nous projectes

•

Diagnòstic en l’eficiència en l´ús dels recursos. Serveis EEN

•

Compra Pública Innovadora

•
•

Accés a finançament provinent de fons europeus
T’ajudem a estructurar els projectes, així com a resoldre
els dubtes tècnics per millorar el procés de presentació.

•

Cerca de socis internacionals per a projectes col·laboratius
d’R+D, transferència tecnològica i acords comercials a tots
els països membres de la xarxa. Acompanyament durant
tot el procés de cerca activa.
Innovació via startups.
Accés a finançament alternatiu i inversors.

Ajuts R+D+I
•

•

•

CUPONS Per fer estudis de la viabilitat per aplicar
ecodisseny en els teus productes, serveis i processos, per a
nous models de negoci en economia circular. Ajut màxim de
5.000 €.
INNOTEC financen des d’un 35 fins a un 70 % de projectes
d’innovació i R+D, d’entre 25.000 i 150.000 euros, per
pimes i microempreses, s'han de dur a terme amb agents de
tecnologia homologats
NUCLIS RD un ajut a fons perdut destinat a finançar nous
productes o serveis tecnològics d’alt risc subvenció de fins a
125.000 euros a fons perdut. Financen projectes des de
150.000 fins a 500.000 euros.

•
•

Internacionalització
•

Organització i participació en missions, viatges de prospecció i esdeveniments B2B (Brokerage Events).

Guies i tallers d’Economia Circular
Guia: L'economia circular aplicada
al sector de la mobilitat

Guia: l’economia circular aplicada
a l’àmbit de la salut

http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/bancconeixement/cercador/BancConeixement/guia_l
economia_circular_aplicada_al_sector_de_la_
mobilitat

https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/bancconeixement/cercador/BancConeixement/guiasalut-economia-circular

Guia: L'economia circular aplicada
als sistemes d'envasat
http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/bancconeixement/cercador/BancConeixement/guia_l
economia_circular_aplicada_als_sistemes_den
vasat

Guia: L'economia circular aplicada
al sector agroalimentari
http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/bancconeixement/cercador/BancConeixement/guia_l
economia_circular_aplicada_al_sector_agroali
mentari

Guia: l’economia circular aplicada
al disseny industrial
https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/bancconeixement/cercador/BancConeixement/guiadisseny-industrial-economia-circular
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Servei d’Informació
Empresarial
934 767 206
info.accio@gencat.cat
@accio_cat

Alt Penedès, Garraf i Maresme
Tel. 934 767 251
altpenedesgarrafmaresme.accio@gencat.cat

Alt Pirineu i Aran
Tel. 973 355 552
altpirineuaran.accio@gencat.cat

Catalunya Central
Tel. 936 930 209
manresa.accio@gencat.cat

Girona
Tel. 872 975 991
girona.accio@gencat.cat

Lleida
Tel. 973 243 355
lleida.accio@gencat.cat

Tarragona
Tel. 977 251 717
tarragona.accio@gencat.cat

Terres de l’Ebre
Tel. 977 495 400
terresebre.accio@gencat.cat

