
COMUNITAT INNOÀPAT



Augmentar el nivell d’inversió en R+D+i de les empreses
catalanes agroalimentàries, d’acord amb les demandes del
consumidor, que reclama productes més saludables, més segurs i
més respectuosos amb el medi ambient.

OBJECTIUS INNOÀPAT



PROJECTES INNOÀPAT



PROJECTES INNOÀPAT



ACTIVITATS INNOÀPAT

Amplia la teva xarxa de contactes
a l’assemblea general

Butlletí electrònic d’oportunitats de 
finançament i informacions d’interès pel
sector agroalimentari

Participa a les xerrades inspiradores que 
organitza INNOÀPAT – Inspiration Talks

Si ets una startup tindràs accés preferent
al laboratori Tech4Climate de Ship2B



ACTIVITATS INNOÀPAT

Si ets una empresa consolidada, tindràs accés a 
informació de les startups que influeixen en la 
teva cadena de valor

Gaudeix de preus preferencials per a informes 
personalitzats de vigilància tecnològica

T’ajudem a definir reptes per donar-hi solució en 
el marc de l’Open Innovation Forum



CONTACTE INNOÀPAT

Agustí Fonts

Núria Canamasas

innoapat@irta.cat

www.irta.cat

Twitter: @GestorInnoapat

mailto:innoapat@irta.cat
http://www.irta.cat/
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EXPERIÈNCIA EN PROJECTES EU

RIS3-MCAT

Visualitzador H2020
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Resultats Section 1

Donaran 9
(DIR. PRIMA)

1,85% taxa d’èxit de les 
propostes presentades

30% de 
probabilitat a 
les propostes 
que encara 
estiguin vives 
(IRTA en te 3)
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PROPOSTES EN PREPARACIÓ

SECCIÓ 1
Topic 1.2.1 Conserving water and soil in Mediterranean dry-farming

Conservation Agriculture applied to multiproductive dry-farming systems combining MEditerranean plant crops and DEsert

truffles

The main objective of MEDEA is to adopt conservation agriculture practices to increase sustainability of multiproductive dry-farming systems
based on the diversification of representative Mediterranean crops (desert truffles, olive trees and aromatic plants) and their interactions with
soil beneficial microorganisms

PROPOSTA COORDINADA PER IRTA

[NO TE TÍTOL ENCARA]

La idea principal del projecte serà desenvolupar nous protocols de identificació de tòxics al llarg de la cadena de valor dels fruits secs i evitar el 
frau garantint l'autenticitat del producte (ametlla i avellana). Aquests protocols es duran a terme en base al desenvolupament d’eines d’anàlisi del 
producte.

PROPOSTA COORDINADA PER IRTA

SECCIÓ 1
Topic 1.2.2 Sustainability and competitiveness of Mediterranean greenhouse and intensive 

Horticulture.

[NO TE TÍTOL ENCARA]

La idea seria poder desenvolupar nous sistemes de cultiu ecològic en intensiu en hivernacles basats en biodiversistat funcional, enemics naturals i 
infraestructures ecològiques.

PROPOSTA COORDINADA PER IRTA
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Servei d’Informació
Empresarial

934 767 206
Info.accio@gencat.cat

Alt Penedès, Garraf i Maresme
Altpenedesgarrafmaresme.accio@gencat.cat

Alt Pirineu i Aran
altpirineuaran.accio@gencat.cat

Catalunya Central
Manresa.accio@gencat.cat

Girona
Girona.accio@gencat.cat

Lleida
Lleida.accio@gencat.cat

Tarragona
Tarragona.accio@gencat.cat

Terres  de l’Ebre
Terresebre.accio@gencat.cat


