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PREMI
 4a edició



OBJECTIU
Mercabarna convoca la 4a 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. La innovació és una de les palanques de canvi més 
importants en moments com el present, és la clau  
per diferenciar-se i ser competitiu. 

Per això, animem les empreses a presentar projectes relacionats amb: 

•  Nous models de negoci sorgits com a conseqüència de la 
COVID-19 (e-commerce, e-delivery, etc.).

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

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

•  Innovació en aplicacions tecnològiques (App, aplicacions Web, 
etc.). 

•  Innovacions en matèria de mobilitat i sostenibilitat. 

• Innovacions en serveis al client. 

PREMIS
Mercabarna Innova premiarà els projectes innovadors realitzats i amb 
aplicació al mercat a partir del 2019. 

•  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. 

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

BASES
•  Poden participar-hi totes les empreses del sector alimentari i floral 

ubicades al recinte de Mercabarna i Mercabarna-flor.

•  Per participar-hi, cal omplir el formulari de sol·licitud. Aquest document 
el trobareu a www.mercabarna.es/premisinnova o podeu 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. 

•  Es valorarà la inclusió d’imatges o materials que il·lustrin i certifiquin el 
projecte. 

•  Es pot lliurar la documentació (formulari + annexos) de forma  
presencial (Mercabarna, Centre Directiu, 5a. pl.) o per correu electrònic 
(premi@mercabarna.cat). 

•  El termini d’admissió de projectes s’obrirà el 15 de juny i finalitzarà el 
30 d’octubre de 2020. El lliurament de premis es realitzarà a mitjans de 
novembre

•  Paràmetres per valorar: 

>  Grau de millora de la qualitat del producte / procés / servei: 17 punts.

>  Sostenibilitat vers l’entorn: 9 punts.

>  Valorar de manera extraordinària l’argumentació del projecte com a 
resposta o solució a noves oportunitats o amenaces sorgides a partir 
de la Covid: 7 punts

>  Originalitat (que sigui nou o de recent implantació): 6 punts.

>  Grau de millora de la productivitat: 6 punts.

>  Grau d’implantació al mercat: 3 punts.

>  Projecte col·laboratiu: 2 punts.


