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Ajuts per a microempreses del
sector agroalimentari i  forestal de
la Catalunya Central amb un
projecte d'innovació

RESULTATS ACONSEGUITS

CUPONS D'INNOVACIÓ
BCN SMART RURAL 2019-2021

Els Cupons d'Innovació per a Empreses Agroalimentàries i
Forestals s'emmarquen dins del PECT BCN Smart Rural,  un
projecte de desenvolupament rural cofinançat pel Fons Europeu
de Desenvolupament Regional (FEDER), en el marc del PO FEDER
de Catalunya 2014-2020, i  per la Diputació de Barcelona, i
implementat per la Diputació de Barcelona, l 'Associació
d'Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) i  el  Centre de Ciència i
Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC).

www.desenvolupamentrural.cat

3
convocatòries ajuts concedits

2.570€
Per un valor mitjà de

20
sol·licituds

Els ajuts subvencionen la
contractació d'un servei
d'assessorament expert per tal
de fer realitat el  projecte
d'innovació

QUÈ SÓN?

COM FUNCIONEN?
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PROJECTES RECOLZATS
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L'Escairador (Berga)
Elaboració de nous productes a partir de varietats
ancestrals de cereals

Postres Artesanes de Santa Eulàlia (Lluçà)
Aprofitament del xerigot per a la creació de nous
productes

Glòria Roig (Lluçà)
Incorporació del cultiu de llúpol ecològic a l'explotació

Mas Joanet de Pujols (Sant Vicenç de Torelló)
Aprofitament de productes estacionals i excedentaris per a
l'elaboració de nous productes 

El Sunyer d'Aguilar (Montmajor)
Incorporació de nous cultius herbacis orientats al consum
humà

Granja Escrigas (Santa Maria de Merlès)
Conversió de l'explotació a l’agricultura
regenerativa

Niu Verd (Sant Feliu Sasserra)
Monitorització i automatització de processos
a la granja de pollastres ecològics

Oli Migjorn (Navàs)
Elaboració de noves gammes d'oli d'oliva
per al mercat de la salut i la cosmètica

Cerveses La Pirata (Súria)
Elaboració de cerveses envellides en bótes de
fusta

La Ginebreda (Castellterçol)
Elaboració i comercialització de plats cuinats a partir
de xai ecològic en envasos de vidre

Agrària Estany (Sant Martí de Sesgueioles)
Concentració de les activitats en un únic centre
productiu i logístic

L'Hort del Puig (Castellbell i el Vilar)
Impuls de la venda directa online

innovacio@arca-dr.cat

https://www.desenvolupamentrural.cat/projectes/larca/bcn-smart-rural-innovacio

