Impuls de la sostenibilitat i
competitivitat del sector en el
marc del Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència
Sessió informativa en línia
Dilluns, 23 de maig de 2022

Presentació
El Pla d’impuls de la sostenibilitat i
competitivitat de l’agricultura i la
ramaderia en el marc del Pla de
Recuperació, Transformació i
Resiliència, finançat a través del fons
europeu Next Generation, comprèn
quatre convocatòries de línies d’ajut,
l'objectiu de les quals és accelerar la
transformació del sector agrari facilitant
l'adopció de les reformes estructurals
necessàries i assolint un nivell
d'inversió que promogui el canvi en el
model de producció agrícola i ramadera
amb resultats beneficiosos per a la
societat, l'economia i el medi ambient.

Programa
9.00 h

Presentació de la jornada
Sr. Oriol Anson Fradera. Secretari d'Agenda Rural del
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

9.15 h

L’Instrument Next Generation EU: marc general i
oportunitats de finançament
Sr. Ignasi Rodríguez Galindo. Gabinet tècnic del Departament
d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

10.00 h

Les línies d’ajut del Pla d’impuls de la sostenibilitat
i competitivitat de l’agricultura i la ramaderia
Sr. Bernat Domínguez Guilera. Cap del Servei d'Ajuts a la
Competitivitat Agrària del Departament d'Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural.

L’objectiu de la jornada tècnica és
donar a conèixer i resoldre dubtes
sobre les línies d’ajut d’inversions en
sistemes de gestió de dejeccions
ramaderes, la transformació integral i
modernització d'hivernacles, les
inversions en eficiència energètica i
energies renovables (biogàs i biomassa
agrícola) i per últim, els ajuts per a
l'aplicació d'agricultura de precisió i
tecnologia 4.0 al sector agrícola i
ramader.

12.00 h

Torn obert de preguntes

13.00 h

Cloenda de la jornada

Inscripcions

Organització

Aquesta jornada es realitza en línia. El dia abans de la jornada rebreu
l’enllaç d’accés a l’aula virtual des d’on podreu seguir-la.
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