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Objectius 

Innovació en el sector de les 

tecnologies de la producció 

agroalimentària 

Incorporació efectiva de tecnologies avançades 

en els processos de producció agroalimentària. 

 

Liderar la innovació que permeti un millor 

rendiment i sostenibilitat del processos 

productius en un context d’activitat compatible 

amb un desenvolupament rural equilibrat. 



Objectius 

O Aconseguir una transferència efectiva de tecnologia cap al sector de la 

producció agrícola, ramadera i indústria agroalimentària. 

O Transferir a la R+D les necessitats en matèria d’innovació tecnològica 

per part de les empreses agroalimentàries. 

O Transformar els processos productius per tal de garantir-ne la 

sostenibilitat. 

O Avançar solucions tecnològiques que permetin obrir nous models de 

negoci, liderant la innovació en el sector productiu i de transformació 

agroalimentària per tal de desenvolupar nous productes i oportunitats 

empresarials.  

O Desenvolupar eines de formació i professionalització en tecnologies 

facilitadores transversals al sector agroalimentari. 

O Assegurar la competitivitat del sector agroalimentari a llarg termini. 

O Contribuir a que la producció agroalimentària sigui una força 

econòmica de desenvolupament equilibrat del medi rural. 

 



Eficiència 
productiva 

Medi ambient 
Sostenibilitat 
Canvi climàtic 

Qualitat 
Seguretat 

Traçabilitat 

KETs: 

Biotecnologia 

Nanotecnologia 

TICS 

Manufactura avançada 

Fotònica 

Materials avançats 



Qualitat, seguretat i 
traçabilitat: sistemes i 
tecnologies innovadores 

de producció 
agroalimentària, 

optimització i control de 
processos. 

Medi ambient, 
sostenibilitat i canvi 

climàtic: sostenibilitat de la 
producció agroalimentària 
(petjada ecològica: petjada 
de carboni, petjada hídrica, 

...), valorització de 
subproductes, reducció de 

residus tòxics. 

Eficiència productiva: desenvolupament de noves tècniques 
d’optimització de la producció (reducció de costos dels processos 
productius, transformadors i industrials), millora de l’estratègia 

dels processos productius agrícoles i ramaders (sòl, aigua, 
fertilització, protecció, ...), optimització de la gestió de l’energia i 

l’aigua (al camp, la granja i la indústria alimentària). 



Organització 
Preparació de la proposta 



Objectiu 
Convocatòria 2016 


