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Organisme: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, alimentació i Medi
Natural

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, per encàrrec del
Govern de la Generalitat, impulsa la redacció d’un Pla estratègic de recerca, innovació i
transferència (R+I+T) agroalimentària de Catalunya pel període 2013-2020.
Organismes i entitats del projecte
Lideren aquest projecte les entitats i organismes següents:


Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries
(Departament d'Agricultura)



Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)



Fundació Centre UdL-IRTA
Antecedents i marc de referència
El 8è Programa marc europeu de R+D+I (Horizon 2020) per al període 2014-2020 posa de
relleu la necessitat d'impulsar la innovació i implicar les empreses en aquest procés.
Espanya ocupa el 9è lloc a nivell mundial en producció científica, però el 16è en innovació. Cal
doncs impulsar la innovació en les empreses agroalimentàries.
En l'àmbit de Catalunya, el Pacte nacional de recerca i innovació 2008-2020 té com a objectiu
impulsar la recerca i la innovació com a bases del progrés de Catalunya.
Sense deixar el marc català, el Pla de recerca i innovació de Catalunya 2013-2020 posa el
focus de l'R+D+I, entre d'altres àmbits, en els Aliments de qualitat, saludables i plaents i per a
dur-lo a terme preveu aplicar un pla estratègic interdepartamental en R+D+I en l'àmbit
agroalimentari i rural, que afavoreixi entors i territoris amb capacitats per incorporar
coneixements i innovació. Aquest pla es troba actualment en procés d'elaboració.

Abast del projecte
L’abast del Pla estratègic de recerca, innovació i transferència agroalimentària de Catalunya
2013-2020 preveu els sectors productius següents:


Agricultura



Ramaderia



Pesca



Aqüicultura



Alimentació



Forestal i gestió del medi natural
Es presta una atenció especial a les accions de recerca (bàsica i aplicada), innovació i
transferència de la producció primària i la transformació dels productes, és a dir, fins a
l'obtenció de producte acabat.
Objectius generals
El Pla estratègic de recerca, innovació i transferència agroalimentària de Catalunya 2013-2020
persegueix els objectius generals següents:



Definir el posicionament estratègic de la R+I+T de l’àmbit agroalimentari català per a
l'any 2020.



Identificar els principals reptes de futur en matèria de generació de coneixement,
foment de la innovació i el creixement socioeconòmics, definint objectius finalistes en
matèria de producció científica, valorització, transferència, competitivitat i ocupació.



Alinear

tots

els

agents

del

sistema

de

recerca,

formació,

transferència,

internacionalització i teixit empresarial.


Captar més recursos per a la R+D+I del sector agroalimentari català.
Per saber-ne més podeu visitar la web www.gencat.cat , al departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, a l’àmbit d’actuació “Formació, transferència i
assessorament”, apartat Innovació al sector agroalimentari, i Pla estratègic d'R+I+T
agroalimentària 2013-2020.

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

