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ARC - Agència de Residus de Catalunya 
ESPANYA

Agència de Residus i de l’Aigua de la Regió d’Úmbria 
ITÀLIA

Agència Regional de Desenvolupament de 
Primorska del Nord. Nova Gorica 
ESLOVÈNIA

Autoritat de l’Aigua i dels Residus al Nord (VAKIN)
SUÈCIA

Centre de Reutilització de l’Àrea Metropolitana 
SRL
FINLÀNDIA

Govern Provincial d’Estíria, Departament 14 - 
Gestió de l’Aigua, Recursos i Sostenibilitat
ÀUSTRIA

RREUSE - Federació Europea d’Entitats Socials de 
Reutilització i Reciclatge
BÈLGICA

UNEIX-T’HI!
Un projecte de cooperació interregional amb l’objectiu 
de millorar les polítiqes de competitivitat de les pimes.



ACTIVITATS ÀREA TEMÀTICA
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Basat en la recerca, l’intercanvi d’experiències, la 
identificació de bones pràctiques i l’aprenentatge 
interregional, el SUBTRACT elaborarà:

• Pautes per a desenvolupar tot el potencial 
dels centres de reutilització i per a fer-los més 
competitius.

• Orientacions dirigides a les autoritats del FEDER 
i a altres responsables polítics sobre com avaluar 
i dirigir els centres de reutilització dels territoris 
implicats.

• Models i principis de negoci que ajudaran els 
actors implicats en la cadena de reutilització 
per tal de crear xarxes de col·laboració fortes i 
eficaces entre tots ells.

• Mesures per promoure la prevenció de residus i 
les activitats de reutilització i preparació per a la 
reutilització.

• Estratègies de conscienciació i models de 
campanyes eficients per tal d’estimular l’oferta i 
la demanda de béns reutilitzables i fer-los més 
atractius.

• Promoure, així, la cultura i la pràctica de 
l’economia circular en els sectors privat i 
econòmic.

“SUBTRACT posa el focus en 
els centres de reutilització i 

busca identificar les condicions 
necessàries per tal de ser 

econòmicament, socialment i 
ambientalment sostenibles.”

SME competitivenessCompetitivitat PIMES

6 Informes Regionals sobre l’estat de la 
reutilització en les regions sòcies, com a element 
clau de l’economia circular.

4 Seminaris Interregionals amb l’objectiu 
d’intercanviar experiències i aprenentatge entre 
les regions que formen part del projecte.

4 Visites de camp per tal de conèixer bones 
pràctiques in situ.

1 Workshop Intensiu enfocat a l’aprenentatge 
organitzatiu.

6 Intercanvis bilaterals entre el personal del 
projecte per a la transferència efectiva de bones 
pràctiques.

18 Tallers regionals per aprendre dels membres 
dels comitès estratègics regionals i involucrar-los 
en el disseny i la implementació del Pla d’Acció.

Identificació de 18 Bones Pràctiques.

6 Plans d’Acció Regionals per tal de millorar les 
polítiques de gestió en l’àmbit de la reutilització i 
l’economia circular, i per contribuir a la sostenibilitat 
a llarg termini dels centres de reutilització.


