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3a edició

PREMI

Amb la col·laboració de:

2018

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona

BASES
• Poden participar-hi totes les empreses del sector alimentari i floral
ubicades al recinte de Mercabarna i Mercabarna-flor.

OBJECTIU
Mercabarna convoca la 3a edició d’aquests premis amb l’objectiu
de seguir potenciant i reconeixent les àrees de recerca i
innovació de les empreses ubicades a la Unitat Alimentària.
Vivim uns moments en què innovar és la clau per diferenciar-se
i ser competitiu.
Per això, animem les empreses a presentar projectes relacionats amb:

• Per participar-hi, cal omplir el Formulari de sol·licitud. Aquest document
el trobaran a www.mercabarna.es/premisinnova o poden demanar-lo a
premi@mercabarna.cat
L’empresa participant pot adjuntar els annexos que consideri adients
per donar a conèixer més detalls del treball. Aquests annexos poden
ser presentats en català o castellà.
 s valorarà la inclusió d’imatges o materials que il·lustrin i certifiquin
E
el projecte.
Es pot lliurar la documentació (formulari + annexos) de forma
presencial (Mercabarna, Centre Directiu, 5a pl.) o per correu electrònic
(premi@mercabarna.cat).

• Innovacions en desenvolupament de producte (IV i V gammes,
packaging, tecnologies de tractament, conservació i seguretat
alimentària...).

•E
 l termini d’admissió de projectes s’obre l‘1 de juny i finalitza
el 14 de setembre de 2018.

• Innovacions en millora de processos (optimització logística,
identificació i traçabilitat...).

• Paràmetres a valorar:

• Nous models de negoci (ecommerce, vending...).
• Innovacions en matèria de mobilitat i sostenibilitat.
• Innovacions en serveis al client.

> Grau de millora de la qualitat del producte/procés/servei: 17 punts.
> Originalitat (que sigui nou o de recent implantació): 13 punts.
>S
 ostenibilitat vers l’entorn: 9 punts.
>G
 rau de millora de la productivitat: 6 punts.
>G
 rau d’implantació al mercat: 3 punts.
>P
 rojecte col·laboratiu: 2 punts.

PREMIS
Mercabarna Innova premiarà els projectes innovadors realitzats
i amb aplicació al mercat a partir del 2017.
• Primer premi: 8.000€*
• Segon premi: 5.000€*
• Tercer premi: 3.000€*
El Premi podrà ser declarat desert si així ho consideren les persones
membres del jurat.

COMPOSICIÓ DEL JURAT
Anna Gras, directora de l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (ESAB) - UPC.
Jaume Llopis, professor d’IESE Business School.
Josep Maria Monfort, director general d’IRTA.
Josep Miquel Piqué, president de La Salle Technova i president de la Asociación
Internacional de Parques Científicos y Áreas de Innovación (IASP).

* A deduir de la renda/cànon que l’empresa satisfà a Mercabarna.

Miquel Martí, CEO de Barcelona Tech City.
Toni Valls, director general d’Alimentaria Exhibitions.

