
La Generalitat de Catalunya obre la convocatòria per a empreses (especialment
Pimes), organitzacions o centres tecnològics que vulguin presentar les seves
solucions i desenvolupaments tecnològics al Circular Economy Hotspot
Catalonia 2020. La convocatòria es dirigeix a projectes públics o privats que
siguin representatius del conjunt del territori, dels diferents sectors econòmics i
que reculli un ampli ventall de solucions possibles.

TEMÀTIQUES

• Disseny circular: Repensar la indústria del disseny. Nous materials,
productes i models de negoci per a una producció i un consum sostenibles.

• Tancant el cercle de materials, components i productes: Circularitzar
recursos. Transformació dels fluxos en els processos productius que
promoguin la prevenció de generació de residus i l’eficiència en l’ús de
recursos.

• Bioeconomia: Gestionar els recursos naturals de manera sostenible.
L’economia del consum i la producció dels recursos biològics renovables.

• Indústria 4.0: Innovar i crear nous mercats gràcies a la digitalització de la
indústria i a les tecnologies disruptives. Interconnexió i transparència dels
processos, productes i serveis, traçabilitat dels materials i dels components.

• Recerca i innovació: Proveir solucions innovadores. Recerca i innovació
col·laboratives com a instruments estratègics per resoldre reptes sistèmics.

• Circularitat inclusiva: Fer front als reptes socials i ambientals. Implicació
del tercer sector i la participació de la ciutadania.

CRITERIS DE SELECCIÓ

Per a la selecció de les empreses/projectes es tindrà en compte aspectes com
ara que:

• ofereixi productes o serveis vinculats a l’economia circular en sectors com
l’agroalimentari, moda i tèxtil, mobilitat, energia, químic, plàstic, packaging,
cicle de l'aigua, construcció i Iniciatives públiques

• justifiqui el nivell d’innovació de la solució a mostrar

• disposi d'instal·lacions adequades per a realitzar una visita per a grups de 20
a 30 professionals.

• identifiqui quines són les estratègies de circularitat que s'aborden

• argumenti en quines de les temàtiques s'incideix

• justifiqui la replicabilitat del projecte

• argumenti en quina de les baules de la cadena de valor s’incideix

http://www.cehotspot.cat/


ASPECTES A CONSIDERAR: Es valorarà positivament

• Ser membre de clústers i/o TECNIO i/o participants de diferents comunitats
RIS3CAT.

• Participar en projectes europeus.

• Estar en possessió de distincions: ISO 14006, EMAS, Ecoetiquetes,
Premi/Menció dels Premi Disseny per al Reciclatge i/o Premi d’Ecodisseny.

COST: No te cost per a les empreses i organitzacions que presentin o mostrin
la seva solució.

INSCRIPCIONS: Convocatòria oberta fins al 28 de febrer 2020.

TERMINIS DE SELECCIÓ

• Inscripcions: Fins el 28 de febrer de 2020, a les 23’59 h.

• Comunicació de resultats: abans del 30 de juny de 2020.

DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ

Breu resum de la solució i proposta de visita o presentació (màxim 3.000
caràcters)


