PREMI PITA 2019


OBJECTE: distingir les empreses agràries, les agroindústries i les persones joves emprenedores i innovadores que hagin incorporat transformacions que representin un nou producte, procés o gestió per a l'empresa,
orientades a millorar la competitivitat i la sostenibilitat de les empreses mitjançant la innovació.



MODALITATS:
 Empresa agrària
 Agroindústria
 Jove emprenedor/a



PERSONES BENEFICIÀRIES:



El premi per a les modalitats a l’empresa agrària i a l’agroindústria està destinat a les persones físiques i jurídiques del sector agroalimentari, l’agroindústria i les seves entitats associatives que hagin introduït
en el 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.
El premi, en la modalitat de jove emprenedor/a innovador/a, està destinat als/a les joves empresaris/àries agraris/àries o agroalimentaris/àries de Catalunya que, en el moment
de presentar la
sol∙licitud, no tinguin més de 40 anys d’edat i que hagin posat de manifest el seu esperit emprenedor i innovador en la seva trajectòria professional



QUANTIA DEL PREMI: 6.000 € guanyador/a i 2.000 finalista per cada una de les modalitats



PRESENTACIÓ DE SOL∙LICITUDS: del 6 de maig al 8 de juliol, a través del tràmit en línia http://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits‐temes/7225_Premi‐a‐la‐Innovacio‐Tecnologica‐Agroalimentaria‐

PITA?category=7280fc48‐a82c‐11e3‐a972‐000c29052e2c .
(Veure Guia per a la presentació de candidatures al Premi PITA 2019)



DOCUMENTACIÓ:









NORMATIVA





Formulari de sol∙licitud
Memòria descriptiva de la innovació presentada (model normalitzat A0809.2‐DO3_Memoria tecnica.doc)
Acreditació de la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret
En el cas de persones jurídiques: còpia de les escriptures i/o estatuts i certificat de l’acord de l’òrgan competent per sol∙licitar l’ajut i acceptar els compromisos
La documentació gràfica que es consideri d'interès per detallar i aclarir les accions que preveu el projecte i el seu impacte (opcional)
Per a la modalitat del/de la jove emprenedor/a innovador/a caldrà presentar, a més a més, documentació acreditativa que permeti valorar els aspectes propis de la persona emprenedora innovadora d'acord
amb els criteris d'avaluació que figuren en l’Ordre de convocatòria del premi
RESOLUCIÓ ARP/1136/2019, de 24 d'abril, per la qual es convoca la XVIII edició del Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària, corresponent a l'any 2019 (ref. BDNS 452574).
ORDRE ARP/92/2017, de 18 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores del Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària

MÉS INFORMACIÓ:




http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/formacio‐innovacio/dar_innovacio_sector_agroalimentari/dar_premis_pita/
https://ruralcat.gencat.cat/web/guest/premis‐pita
Servei d’Innovació Agroalimentària del DARP A/e: premis_innovacio.agricultura@gencat.cat ‐ T. 93 304 67 00

