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CIRCULAR 4.0 

Projekt Circular4.0 (Interreg Območje Alp)  

Podpora MSP za krožno transformacijo s 
pomočjo digitalizacije 



Cilji projekta Circular4.0 (1) 

• Projekt Circular4.0 bo okrepil procese digitalne transformacije MSP ter 
skozi razvoj različnih „orodij“ pospešil implementacijo krožnega 
gospodarstva - KG (Circular Economy - CE) v alpskem prostoru. 

 
 

Digitalna & 
Poslovna 

transformacija 
KROŽNO 

GOSPODARSTVO 
 INDUSTRIJA4.0 

Ključni cilj projekta je podpora prehodu MSP-jev v KG s pomočjo 
digitalizacije in razvoja novih poslovnih modelov. 



Cilji projekta Circular4.0 (2) 

 
• Projekt posebno pozornost namenja razvoju in testiranju modelov krožnega 

oblikovanja (Circular Design models), modelom optimalne uporabe (Optimal 
Use models) ter modelom za obnovitev vrednosti (Value Recovery models). 

• Circular4.0 bo povečal znanje in opozoril 
deležnike (podjetja, odločevalce in 
posredniške organizacije) na prednosti 
krožnega gospodarstva ter razvil in 
preizkusil nabor orodij, s katerimi se 
lahko vpliva na razvoj digitalizacije ter 
Industrije4.0 za prehod MSP v krožno 
gospodarstvo. 

 



Cilji projekta Circular4.0 (3) 

• Okrepiti procese digitalizacije v MSP, da bodo pospešila prehod v 
KG z namenom, da postane alpska regija bolj zelena, čista in 
trajnostna. 

 
• Izboljšati znanje o KG in digitalizacji s strani posredniških 

organizacij in ponudnikov storitev, da bodo izboljšala svoje zmožnosti 
za pomoč MSP za hitrejši prehod KG. 

 
• Sooblikovati Circular4.0 akcijski načrt za alpsko regijo s strani 

političnih odločevalcev in deležnikov z njihovimi prispevki za 
pospešitev procesov digitalizacije s strani MSP-jev v KG v alpskem 
prostoru. 



Ključni outputi projekta Circular4.0 

• Oblikovanje CIRCULAR4.0 sklopa orodij in izvedba 
Usposabljanj za operaterje na lokalni ravni t.i. Operators training 
course – OTC (80 posredniških organizacij in ponudnikov storitev). 
 

• Izvedba usposabljanj za MSP oz. t.i Circularity Acceleration 
Training4.0 - CAT4.0 (280 MSP pilotov). 

 
• Oblikovanje Circular4.0 akcijskega načrta za alpski prostor ter 

Circular4.0 skupnosti za nadaljnjo podporo MSP za prehod v KG 
s pomočjo digitalizacije tudi po zaključku projekta. 



Sodelujoči na projektu Circular4.0 

15 partnerjev – 23 opazovalcev –  5 
držav – 13 regij z alpskega prostora 
Sodelujoči iz Slovenije:  
Vodilni partner: Tehnološki park 
Ljubljana (TPLJ) 
Projektni partner: Institut Jožef Stefan 
(IJS), odgovoren za oblikovanje 
Circular4.0 orodij 
Opazovalec: Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo (MGRT) 
 
Trajanje projekta 
01.10.2019 – 30.06.2022 
 



Hvala za pozornost 
 

Mag. Majda Potokar 

majda.potokar@tp-lj.si 

https://www.alpine-space.eu/projects/circular4_0 
https://www.tp-lj.si/sl 

mailto:mail@domain.tld
https://www.alpine-space.eu/projects/circular4_0
https://www.tp-lj.si/sl


Vabilo na delavnico in zadovoljstvo z 
finančno delavnico 

Spletna Circular4.0 delavnica za politične 
odločevalce – 2.del (lokalna in regionalna raven)  

Torek, 15.6.2021 od 10.00 do 12.30. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUzAfF57k-aOwQ-
eeIaWTdxfdbvLAExYfOZ06kLDqCvDJPkA/viewform 
 

Ocena zadovoljstva z finančno delavnico: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUzAfF57k-aOwQ-eeIaWTdxfdbvLAExYfOZ06kLDqCvDJPkA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUzAfF57k-aOwQ-eeIaWTdxfdbvLAExYfOZ06kLDqCvDJPkA/viewform
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