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Descripció de la iniciativa

El Laboratorio Ecoinnnovación és una iniciati-
va de l’Obra Social de la Caixa i de la Fundació 
Fòrum Ambiental amb l’objectiu d’identificar 
oportunitats de negoci que tinguin el medi 
ambient com a factor d’impuls, per poder im-
pulsar la competitivitat de les empreses i que 
la innovació responsable esdevingui una es-
tratègia per al desenvolupament empresarial.

Les activitats del laboratori se centren en: 

•  Exposar casos pràctics d’èxit empresarial 
obtinguts mitjançant la ecoinnovació.

•  Desenvolupar de seminaris on es pugin expo-
sar de primera mà aquest casos d’èxit. 

•  Crear una antena de tendències a partir de 
la qual es creen alertes informatives sobre 
temes d’interès internacional en l’àmbit de la 
ecoinnovació i informes sobre el temes més 
destacats. 

•  Desenvolupar tallers temàtics per a grups 
reduïts on es pugin posar en pràctica alguns 
aspectes concrets que pugin ajudar que les 
empreses implantin temes relacionats amb 
la ecoinnovació en la seva estratègia em-
presarial.

Laboratorio de Ecoinnovación
Ecoinnovem per millorar la competitivitat de 
les empreses

Objectiu del Compromís Ciutadà per la Sos-
tenibilitat: 8. Progrés i desenvolupament: 
de la preocupació per la sostenibilitat a una 
economia que s’hi fonamenti.

Durada: El projecte s’ha iniciat al maig del 
2014 i té una duració indefinida.

Valors destacables de la bona pràctica: In-
novadora, afecta la competitivitat, pot tenir 
efectes en la generació d’ocupació.

Impulsors: Fundació bancària ”la Caixa” i 
Fundació Fòrum Ambiental

Contacte: Mireia Herrera | info@laborato-
rioecoinnovacion.com | Tel. 93 233 23 09

Col·laboradors: Foment del Treball i ACCIO.

Indicadors associats

S’han publicat 30 fitxes 
de casos pràctics, una 
guia per a l’ecoinnovació, 
4 alertes informatives,

i més de 400 persones han 
participat en les activitats.
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