QUI POT
PARTICIPAR-HI
Podran participar en aquesta convocatòria del Premi
a la Innovació Tecnològica Agroalimentària 2010
totes aquelles 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.

PREMI A LA
INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
AGROALIMENTÀRIA
www.ruralcat.net

2010

MODALITATS
A. Premi a l’empresa agrària per la implementació d’inEl Premi a la Innovació Tecnològica

novacions dins del procés productiu o de gestió que siguin
referents per a d’altres empreses del sector.

Agroalimentària, convocat pel Departa-

B.

ment d’Agricultura, Alimentació i Acció
Rural de la Generalitat de Catalunya, vol

Premi a l’agroindústria per innovacions en els
processos, la gestió o en els productes i 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.

fomentar i incentivar que les empreses
agràries i les agroindústries incorporin
innovacions orientades a la millora de la

El premi per a cadascuna de les dues modalitats consisteix
en una dotació econòmica de 6.000 €. També es distingiran
dues nominacions que tindran una dotació econòmica de
2.000 € cadascuna d’elles.

competitivitat i la sostenibilitat del sector.

EL PREMI,
PRESENTACIÓ DE
CANDIDATURES I TERMINIS
La candidatura per prendre part en la convocatòria es
formalitzarà amb l’imprès normalitzat que es trobarà a
les oficines comarcals i a la pàgina web del Departament
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural:
http://www.gencat.cat/dar/ajuts
L’imprès es podrà presentar a qualsevol de les oﬁcines
comarcals del Departament d’Agricultura, Alimentació
i Acció Rural o mitjançant qualsevol de les formes que
estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de
27.11.1992), dins del termini que estableix la convocatòria.

Les candidatures hauran d’aportar la següent documentació
complementària per tal de ser valorades:
- Les dades identiﬁcatives de les persones físiques o jurídiques candidates o, si s’escau, del seu representant.
- Una memòria descriptiva de la innovació presentada.
- Explicació dels beneﬁcis i millores de tipus econòmic,
tècnic, de seguretat laboral, qualitat, seguretat alimentària,
preservació ambiental i de bones pràctiques derivades de
la incorporació de la innovació.
- La documentació gràﬁca que es consideri d’interès per
detallar i aclarir les accions que preveu el projecte i el seu
impacte.
Les sol·licituds presentades fora de termini no s’admetran
a tràmit.
El lliurament dels premis es realitzarà en un acte públic convocat al seu efecte.
Trobareu més informació als webs del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural: www.gencat.cat/dar/ajuts i
www.ruralcat.net

EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE
CANDIDATURES FINALITZA EL
DIA 31 D’OCTUBRE DE 2010

SI VOLEU
MÉS INFORMACIÓ
Podeu posar-vos en contacte amb la Subdirecció General d’Innovació Rural enviant un e-mail a sdg_innovacio.dar@gencat.cat
o trucant al telèfon 93 304 67 29 o consultant l’Ordre AAR/351/2010,
de 15 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores del
Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària i es convoca el
corresponent a l’any 2010, publicada al DOGC núm. 5657 de 25 de
juny de 2010.

