Pla d'innovació per a petits productors agroalimentaris
L’ajuntament de Tremp i la Fundació Alícia convoquen la 4a edició del pla de suport a la innovació per a
petits productors agroalimentaris.
Aquest pla té com a objectius:


Promoure una cultura de la innovació entre els petits i mitjans empresaris agroalimentaris de les
comarques de referència.



Iniciar processos d’innovació que puguin resultar en nous productes comercials.



Connectar les empreses participants amb els principals centres de recerca del sector agroalimentari.

Destinataris: petits productors agroalimentaris de les comarques de l’Alt Pirineu i Aran.
L’edició 2021 del pla d’acompanyament a la innovació consta de 3 assessoraments. En el cas que el nombre
de sol·licituds sigui superior, es durà a terme una selecció a partir de les dades facilitades a les fitxes
d’inscripció i a partir dels criteris de valoració descrits més endavant

Valors
La Fundació Alícia treballa amb un objectiu clar: que tothom mengi millor. Això s’aconsegueix mitjançant la
realització de projectes enfocats a crear consciència social sobre la importància de l’alimentació entesa com
a fet culinari i educatiu. I a l’hora, combinant tradició i innovació, creant un compromís amb el territori,
generant noves idees entorn a l’alimentació i la cuina i oferint respostes a problemes alimentaris derivats de
patologies i malalties concretes. Aquests projectes són l’eina per mostrar i refermar els valors d’Alícia i estan
enfocats a cobrir necessitats reals de la societat, empreses i entitats i garantir la divulgació del coneixement
generat.

Al teu gust aliments del Pallars és un programa de dinamització del sector agroalimentari que duu a terme
l’ajuntament de Tremp en col·laboració amb diverses administracions i agents del territori del Pallars Jussà.
Treballa en tres eixos bàsics:


Accions de suport i millora estratègica destinada a productors i restauradors: activitats formatives,
acompanyament a la innovació, assessorament tècnic en àrees específiques.



La promoció i difusió del llegat agroalimentari de la comarca com una eina de protecció del mateix i
de les persones que viuen i treballen posant-lo en valor.



La creació d’espais de trobada entre productors i entre productors i restauradors, amb l’objectiu de
crear sinèrgies que potenciïn la gastronomia pallaresa.
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Criteris de selecció
REQUISITS MÍNIMS:
-

Les empreses seleccionades han de ser petits productors agroalimentaris de l’àmbit de referència o
formar part del programa Al teu gust, aliments del Pallars o ser-ne col·laboradores.

-

El producte que vulgui desenvolupar-se a partir del pla d’innovació ha de ser alimentari.

-

Han de ser productes que encaixin dins d’una dieta equilibrada, sana i sostenible.

Totes les empreses interessades i que compleixin els requisits anteriors hauran de lliurar a l’Ajuntament de
Tremp una fitxa descriptiva amb les dades bàsiques de l’empresa i del projecte que volen desenvolupar. A
partir de la informació facilitada en aquesta fitxa es valoraran els següents criteris:

CRITERIS VALORATS:
-

Grau d’innovació que s’espera aconseguir amb la participació al pla d’innovació ( fins a un
màxim de 20 punts)

-

Impacte al territori del projecte o acció a desenvolupar en termes socials, econòmics i
ambientals. (fins a un màxim de 20 punts).

-

Increment en els darrers 5 anys del nombre de persones treballadores de l’empresa (nombre
absolut/increment de l’ocupació en les darrers 5 anys) ( fins a un màxim de 20 punts)

-

Participació activa en altres accions incloses dins del programa Al teu gust, aliments del
Pallars. Concretament es valorarà la col·laboració i la implicació en els diferents espais i
activitats del programa: sessions de treball, cooperació amb altres empreses i amb altres
sectors, suport en el desenvolupament d’activitats conjuntes. ( fins a un màxim de 15 punts)

-

Ús preferent per part de l’empresa de productes de proximitat, específicament, en el
projecte que vulgui desenvolupar-se. ( fins a un màxim de 15 punts)

-

Disposar de distintius de qualitat o proactivitat a l’hora de participar en campanyes promotores
d’una alimentació bona, saludable i/o sostenible. ( fins a un màxim de 10 punts)

-

Ordre d’inscripció a la proposta i en cas d’empat, tindran prioritat les empreses del Pallars Jussà
participants del programa Al teu gust, aliments del Pallars.
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Valoracions i comitè d’experts
Per tal de valorar les sol·licituds rebudes es constituirà un comitè d’experts format per:

Per part de la Fundació Alicia
Marc Puig-Pey, cuiner
Noemí Igual, nutricionista i tecnòloga dels aliments
Laia Badal, química
Valeria Sgrignuoli, cuinera i tecnòloga dels aliments

Per part de l’Ajuntament de Tremp
Laia Figuera, tècnica de Promoció Local
Dolors Etxalar, tècnica de Promoció Local
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