Grups Operatius: nou
instrument d’innovació al
servei del sector
Jornada tècnica
BARCELONA, dimarts 17 de maig de 2016

Presentació
La innovació, que constitueix una
prioritat transversal per als objectius
de la Unió Europea per al període
2014-2020,
és
fonamental
per
promoure un sector agroalimentari i
forestal eficient i per afavorir la seva
competitivitat i diversificació.
El foment de la innovació requereix la
generació i transmissió de nou
coneixement, però també instruments
específics per a l’empresa. Amb
aquest objectiu, el PDR de Catalunya
preveu una mesura d’ajuts destinats a
la Cooperació per a la innovació, a
través de la creació i el funcionament
dels Grups Operatius de l’Associació
Europea per a la Innovació (AEI) en
matèria de productivitat i sostenibilitat
agrícoles. Aquests ajuts incentiven el
plantejament i redacció de projectes
d’innovació i la realització de projectes
pilot innovadors per part d’aquests
grups.
La jornada té com a objectiu analitzar i
donar a conèixer aquest nou
instrument d’innovació que permet al
sector
resoldre
problemàtiques
concretes o aprofitar oportunitats
identificades, a partir del treball
col·laboratiu entre diferents entitats.

Programa
9.30 h Presentació de la Jornada
Sr. Antoni Díaz, director General d’Alimentació, Qualitat i Indústries
Agroalimentàries del DARP.
10.00 h Grups Operatius: balanç 2015
Sra. M. Josep de Ribot, cap del Servei d’Innovació Agroalimentària
del DARP.
10.30 h Grups Operatius: convocatòria 2016
Sra. M. Jesus Bejarano, Servei d’ Innovació Agroalimentària del
DARP.
11.00 h Torn de paraula i preguntes
11.30 h Pla de doctorats industrials
Representant del Departament d’Empresa i Coneixement.
11.50 h Fi de la Jornada
Sr. Jaume Sió, subdirector general de Transferència i Innovació
Agroalimentària del DARP.

Lloc de realització
Sala d’Actes dels Serveis Centrals del DARP
Gran Via de les Corts Catalanes, 612 – 614
08007 BARCELONA

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través del servei de
Preinscripcions a jornades del PATT del portal RuralCat:
www.ruralcat.net/preinscripcionspatt
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