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L’ARC aprova ajuts de 692.000€ per 
promoure l’emprenedoria verda a diversos 
països del nord d’Àfrica i el Pròxim Orient 

 

 Aquests ajuts, que es financen amb fons europeus, s’emmarquen 
dins del programa SwitchMed II per impulsar economies productives 
i circulars en aquests països  

 
 

El Consell de Direcció de l’Agència de 
Residus de Catalunya (ARC) ha resolt 
atorgar subvencions per valor de 
692.000€ a diverses organitzacions i 
institucions de Tunísia, Jordània, Algèria, 
Egipte, Marroc, Israel, Palestina i Líban, 
en el marc del programa SwitchMed II. 
Aquest programa treballa per aconseguir 
economies productives i circulars, 
estimulant l'ecosistema d'emprenedoria 

sostenible en diversos països del nord de l’Àfrica i del Pròxim Orient, contribuint 
a la creació d'ocupació, el suport a empreses amb innovacions ecològiques i 
socials, econòmicament viables i escalables per fomentar un creixement 
sostenible. 
 
Els fons els atorga la Comissió Europea a l’Organització de les Nacions Unides 
per al Desenvolupament Industrial (UNIDO) que els assigna a l’ARC-Centre 
d’Activitat Regional per al Consum i la Producció Sostenible (SCP/RAC) per 
executar els diversos projectes que es desenvolupen en aquestes països.  
 
Els projectes subvencionats hauran d’identificar oportunitats de negocis 
sostenibles en el sectors de l’economia blava, donar suport a emprenedors per 
desenvolupar models de negocis verds –incloent la incubació d’una start-up 
circular, així com suport per accedir a finançament–, i organitzar un fòrum sobre 
economia blava i emprenedoria sostenible.  
 

Suport a l’economia circular a Tunísia 
 
El Consell de Direcció de l’Agència de Residus de Catalunya també ha aprovat 
atorgar una subvenció de 150.000 euros a l’Agence National pour l’Emploi et le 
Travail Indépendant del Ministeri de Formació Professional i Ocupació de Tunísia 
per executar el projecte “Suport a la creació d’empreses d’economia circular a 
l’àmbit local a Tunísia” aprovat per l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament (ACCD).  
 

https://switchmed.eu/
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A través d’aquest fons, aportat per l’ACCD, es formaran 120 emprenedors per 
desenvolupar un model de negoci sostenible i es donarà suport a sis empreses 
per posar en marxa el seu pla de negoci circular.  
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