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ECONOMIA
CIRCULAR
DEL RESIDU AL RECURS

"el futur serà
circular...o no
serà"
L’ economia circular, té per
objectiu la producció de
béns i serveis al mateix
temps que es redueix el
consum i malbaratament de
matèries primes, aigua i
fonts d’energia.

DIAGNOSI I ESTRATÈGIA

REPTES:
Recursos sobre explotats
Generació de residus en excés
Pressió legislativa i del consumidor creixent
Necessitat de competitivitat (VUCA)
OPORTUNITATS:
Productes i serveis de major valor
Posicionament i diferenciació
Innovació en models de negoci
Reducció de costos
Resiliència i competitivitat

Des de la
diagnosi fins a
la implantació
A la FCI t'oferim una primera
diagnosi empresarial en el
marc de l'Economia Circular,
per a la detecció de les
oportunitats, i
t'acompanyem en la
definició i implementació
del pla d'accions resultant

DIAGNOSI I PLA D'ACCIONS
Actualment existeixen moltes ESTRATÈGIES DE CIRCULARITAT que les empreses poden convertir
en oportunitats d’innovació i competitivitat gràcies a la reutilització de recursos, definició de nous
models de negoci, minimització de consums de matèries primeres, aigua i energia, etc.
Per detectar i definir aquestes oportunitats el primer que cal fer és avaluar la situació de partida de l'empresa: com?
Amb l'eina de DIAGNOSI EC de la Fundació Cecot Innovació

IMPLEMENTACIÓ

FINANÇAMENT

De la diagnosi EC en sortiran les
oportunitats detectades i un PLA
D'ACCIÓ definit. T'acompanyem en totes
les fases d'implantació del projecte.

A la Fundació Cecot Innovació et
podem ajudar a detectar les fonts de
co-finançament més adients per al teu
projecte

Visió 360º
Acompanyem les empreses
amb una visió 360 º i
adaptant el servei
d'acompanyament des de
diferents perspectives i amb
diferents formats segons
perfil i necessitats concretes
ECOSISTEMA I NETWORK
L'Economia Circular requereix innovar en l'ecosistema de PARTNERS i per a això t''acompanyarem per
a crear xarxa i detectar els agents de la cadena de valor que necessites.
NETWORKINGS FOCALITZATS: per a iniciatives concretes dinamitzarem els agents de
la cadena de valor (empresa, proveïdors, centres tecnològics, universitats,
administració...)

EINES

FORMACIÓ

Posem al teu abast eines per redefinir la
proposta de valor i els models de
negoci, generar xarxa, relitzar el canvi
cultural i incorporar les capacitats
tecnològiques necessàries.

Oferim càpsules formatives i formacions
específiques in-company per tal
d'empoderar els equips de les empreses,
incorporant els nous conceptes i
metodologies associades a la transició
cap a una Economia Circular.

Know how
consolidat
Els nostres experts i
expertes aportaran el knowhow específic en aquells
àmbits on calgui, i segons
els diferents formats que el
projecte EC requereixi.

Gestió de la innovació
Ecodisseny
Nous models de negoci
associats a la servitització
Gestió i valorització de
residus
Simbiosi industrial
Indústria 4.0

