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Organisme: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
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Butlletí: Convocatòria del Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària, per ORDRE
AAM/84/2012, de 4 d'abril (DOGC núm. 6108).

OBJECTE:
L’objecte d’aquesta convocatòria és atorgar el Premi a la Innovació Tecnològica
Agroalimentària, que distingeix les empreses agràries i les agroindústries que hagin
incorporat innovacions que representin un nou producte, procés o gestió per a l’empresa
orientats a millorar la competitivitat i la sostenibilitat de les empreses, mitjançant la
innovació.

BENEFICIARIS
A les empreses del sector agroalimentari, l'agroindústria i les seves entitats associatives que
hagin introduït en el seu procés productiu elements tecnològics o de gestió innovadors, i
que, com a conseqüència d'aquesta introducció, hagin obtingut un nou producte o bé
resultats beneficiosos pel que fa a l'economia, la seguretat de les persones, la qualitat, la
seguretat alimentària, la preservació ambiental i les bones pràctiques.
El premi per a la seva modalitat de jove emprenedor/a innovador/a està destinat als/a les
joves empresaris/es agraris/as o agroalimentaris/as de Catalunya que siguin menors de 40
anys d’edat en l’any de la convocatòria que hagin posat de manifest el seu esperit
emprenedor i innovador en la seva trajectòria professional.

TIPOLOGIA I IMPORT DELS PREMIS
La dotació és de 6000 € i una nominació de 2000 €r a cadascuna de les tres modalitats:
•

Premi a l'empresa agrària: per la implementació d'innovacions dins del procés productiu
o de gestió que siguin referents per a altres empreses del sector.

•

Premi a l'agroindústria: per innovacions en els processos, la gestió o en els productes i
les estratègies comercials de les agroindústries de primera transformació i/o conservació,
així com de subministrament de factors de producció o serveis que intervinguin en la
producció i/o transformació agroalimentària.

•

Premi al/a la jove emprenedor/a innovador/a per la implementació d’innovacions en
l’empresa agrària o en l’agroindústria i per les característiques pròpies d’un/de una
emprenedor/a innovador/a.

TERMINI
El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 4 de maig.

LLOC I FORMA DE PRESENTACIÓ
Les candidatures s’adreçaran a la Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries
Agroalimentàries, i es presentaran, juntament amb la documentació requerida en les oficines
comarcals del Departament, preferentment, sense perjudici de fer ús de la resta de mitjans
establerts en la normativa vigent.

MÉS INFORMACIÓ

• Documentació:
http://www.gencat.cat/agricultura/ajuts

• Convocatòria:

http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b
0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstance
Name=default&action=fitxa&documentId=605438&language=ca_ES

Per a més informació:
C. Bassa d’en Gaire, 1
43780 GANDESA
Tel. 977 420018 · Fax 977 420395 e-mail: deconomica@terra-alta.org

