
LES COMUNITATS AGROALIMENTÀRIES EN EL MARC 
DEL RIS3CAT 

 

“Catalunya, líder en innovació agroalimentària.” 
 
Lleida, 26 de setembre de 2015 
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L’estratègia per a l’especialització 
intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) promou 

RIS3CAT RIS3 

Les estratègies de recerca i innovació 
per a l’especialització intel·ligent (RIS3)          
potencien les especialitzacions econòmiques i de 
coneixement que s’ajusten millor al potencial d’innovació de 
cada regió, sobre la base dels actius i les capacitats.  

Estratègia Europa 2020 ECAT 2020 

L'estratègia Catalunya 
2020 (ECAT 2020) és el full 
de ruta del Govern per reactivar 
l'economia i reorientar el sector 
productiu cap a un model 
econòmic més intel·ligent, més 
sostenible i més integrador. 

Àmbits prioritaris d’actuació: ocupació i formació, 
cohesió social, innovació i coneixement, 
dinamisme empresarial, internacionalització i 
economia verda. 

l'R+D+I com a motor de transformació del teixit 
productiu per avançar cap a la visió 2020. 
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Font: Generalitat de Catalunya, gener 2014, RIS3CAT.  

Àmbits RIS3CAT 
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 Alimentació 
 Energia i recursos 
 Sistemes industrials 
 Indústries basades en el 

disseny 
 Indústries relacionades 

amb la mobilitat sostenible 
 Indústries de la salut 
 Indústries culturals i 

basades en l’experiència 

S’han d'identificar en el 
procés de descoberta 
emprenedora 

 TIC 
 Nanotecnologia 
 Materials avançats 
 Fotònica 
 Biotecnologia 
 Manufactura avançada 

 Comunitats de la RIS3CAT 
 Activitats emergents 
 Desenvolupament de capacitats tecnològiques clau 
 Infraestructures de recerca i transferència tecnològica 
 Projectes col·laboratius d’R+D 
 Valorització i transferència innovadora 
 Cooperació internacional 
 Compra pública innovadora 
 Projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) 

Polítiques públiques 

 Agenda digital 
 Emprenedoria 
 Ecoinnovació 

(economia verda) 
 Innovació no 

tecnològica 
 Formació i talent 

Instruments 

Àmbits sectorials líders Activitats emergents Tecnologies facilitadores 
transversals  

Entorn d’innovació 

Eix 2 Eix 3 Eix 4 Eix 1 

Polítiques públiques 

1.4. Esquema general d’eixos i instruments de la RIS3CAT 



Què són les Comunitats RIS3CAT?  
 

Agrupacions voluntàries d’empreses i agents del sistema d’R+D i Innovació que impulsen 
plans d’R+D i Innovació de transformació econòmica en els àmbits sectorials líders.  
 
Resultats esperats  
Configurar i executar una agenda transformadora per al sector on s’emmarca la Comunitat 
RIS3CAT.  
Aixecar projectes d’alt impacte en el sector, en sentit ampli i transversal.  
Potenciar sinèrgies tractores rellevants mitjançant la col·laboració entre empreses i agents 
clau del sector.  
Orientar les línies de recerca dels agents del sistema d’R+D i Innovació cap a les 
necessitats reals del sector amb aplicacions concretes de mercat.  
Captar fons europeus per a les empreses i entitats catalanes, estimulant la participació en 
futures convocatòries europees.  
 
Beneficis per a empreses i agents del sistema R+D i Innovació  
Desenvolupar actuacions d’inversió estratègica que responguin als interessos dels 
membres de la comunitat, basats en la recerca i la innovació, i amb una visió internacional.  
Modernitzar tecnològicament els processos de fabricació adaptant-los a les darreres 
tendències tecnològiques transformadores i sistemes avançats de la producció.  
Cooperar en un entorn de desenvolupament del sector.  
Obtenir finançament del FEDER per a projectes d’R+D i Innovació.  



Servei d’Informació 
Empresarial 
934 767 206 
Info.accio@gencat.cat 
 
 
 
 

Alt Penedès, Garraf i Maresme 
Tel. 934 767 251 
Altpenedesgarrafmaresme.accio@gencat.cat 
 
Catalunya Central 
Tel. 936 930 209 
Manresa.accio@gencat.cat 
 
Girona 
Tel. 872 975 991 
Girona.accio@gencat.cat 
 

Lleida 
Tel. 973 243 355 
Lleida.accio@gencat.cat 
 
Tarragona 
Tel. 977 251 717 
Tarragona.accio@gencat.cat 
 
Terres  de l’Ebre 
Tel. 977 449 333 
Terresebre.accio@gencat.cat 
 

@accio_cat 
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