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CIRCULAR 4.0

Usposabljanje CAT4.0 in CIRCULAR4.0 
projekt

Digitalna
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S CIRCULAR4.0 
projektom krepimo 
procese digitalizacije in 
pospešujemo prehod 
MSP v krožno 
gospodarstvo v alpski 
regiji.

S povezavo obeh področij, tako v raziskavah kot v praksi ob razvoju in 

uporabi novih tehnologij, spodbujamo trajnostno transformacijo iz 

linearnega delovanja podjetij v krožno.



Namen usposabljanja CAT4.0

• Hitra identifikacija pilotov krožne in digitalne transformacije s 
strani MSP za implementacijo v roku 6 - 12 mesecev s pomočjo 
orodij krožne in digitalne transformacije na področju:

- Prilagoditve tehnologije
- Novega ali izboljšanega ali transformiranega poslovnega modela
- Novih ali izboljšanih procesov
- Novih ali izboljšanih storitev
- Digitalne transformacije (kot je to le mogoče)

• Priprava na financiranje pilotov s strani javnih ali zasebnih 
investitorjev.

• Priprava na razpise krožne in digitalne transformacije  npr. preko 
Načrta za okrevanje in odpornost in drugih razpisov financiranja.



Koristi CAT4.0 za podjetje: pridobitev brezlpačnega 
1:1 svetovanja s strani strokovnjaka za 
krožno/digitalno transformacijo (cca 10 ur/podjetje)

V primeru začetne krožne/digitalne zrelosti podjetja:
• Pomoč pri pripravi osnovnega načrta za krožno in 

digitalno transformacijo/finančnega investicijskega načrta
s priporočili s strani strokovnjaka/svetovalca

V primeru že bolj napredne krožne/digitalne 
zrelosti podjetja
• Pomoč pri pripravi poslovnega 

canvasa/finančnega investicijskega načrta s 
priporočili s strani strokovnjaka/svetovalca



Okvirni program usposabljanja CAT4.0

Ocena krožne zrelosti

Orodje: Circular Assessment Score
CAS 2.0 (percepcijski vprašalnik)

Ocena digitalne zrelosti
Izbor orodja za oceno digitalne 
zrelosti

Identifikacija potreb po 
krožni in digitalin 

transformaciji

Začetna stopnja zrelosti Napredna stopnja 
zrelosti

Pitching pred javnimi 
ali zasebnimi vlagatelji

Priprave na razpise

https://circular40.eu/

https://circular40.eu/


Promocija uspešnih primerov pilotov krožne 
in digitalne transformacije

Brošura uspešnih 
primerov

Razstava uspešnih 
primerov - plakat

Circular4.0 socialni 
mediji, spletna stran

Slovenija, Avstrija, 
Nemčija, Italija, Francija

Finalna Circular4.0 konferenca 
v septembru 2022

Regionalni informativni dan
Slovenija- Ljubljana



CAT4.0 usposabljanje – piloti (1:1 svetovanje s strani 
strokovnjakov)

Identificiranje 
pilotov s strani MSP 
za krožno in 
digitalno 
transformacijo s 
pomočjo 
strokovnjaka/svetov
alca in priprava na 
financiranje pilotov 
(javni/zasebni 
investitorji/razpisi)

CIRCULAR4.0 sodelovanje

Oblikovanje 
Circular4.0 
akcijskega načrta in
vzpostavitev Circular 
4.0 skupnosti

CIRCULAR4.0 
prihodnost

Makro strategija za 
trajnostno rast v 
alpskem prostoru

CAT4.0 usposabljanje – Piloti - Circular4.0 
akcijski načrt - graditev Circular4.0 skupnost



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 – 31.10.2022

Sodelujoči na projektu 
Circular4.0



Gremo v akcijo…

Želimo vam čim bolj uspešno delo in 
sodelovanje ☺))
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