Cooperació per a la innovació: Grups Operatius

Fitxa de resultats finals del projecte

Creació d'un grup operatiu per a impulsar la producció i
utilització de substrats de "km 0" en vivers

Resum
Hem format un grup operatiu que treballa conjuntament per desenvolupar la creació d'un substrat de
proximitat. Això permet tenir una economia circular en el propi viver, controlar millor la matèria primera i
fins i tot crear sinèrgies amb empreses properes al viver.

Objectius
Els objectius plantejats són:
- Creació d'un grup de treball per al desenvolupament d'un substrat amb matèries de proximitat.
- Recerca dels elements innovadors i de les empreses que els puguin generar.
- Realització d'estudis de les necessitats i potencialitats del propi viver per a la generació d'aquest
substrat innovador.
- Establir els índexs que permetin avaluar la millora de l'explotació amb aquesta innovació
- Construir una proposta de projecte de substrat de "Km0" a desenvolupar en els propers anys.

Conclusions
Com a conclusió al treball realitzat creiem que hi ha prou diversitat de materials, tant en el propi viver,
com en empreses properes, que ens permetran desenvolupar amb èxit l'elaboració d'un substrat
innovador. Aquest producte innovador permetrà tenir controlada la qualitat del substrat, permetrà obtenir
sinèrgies a la zona del viver amb empreses properes, i serà més ecològic.

Líder del Grup Operatiu
Entitat: BELLOCH FORESTAL,
E-mail de contacte:
claudia.nieto@belloch.eu

SL

Àmbit/s temàtic/s d'aplicació
Plant production and horticulture

Difusió del projecte

Tipologia d'entitat:
Empresa forestal

Àmbit/s territorial/s d'aplicació
Província/es
Barcelona

(publicacions, jornades, multimèdia...)

Pàgina web del projecte
Altra informació del projecte
Dates del projecte

Pressupost aprovat

Ajut per a la redacció de projectes d'innovació. Convocatòria 2016
Setembre 2017

Comarca/ques
Vallès Oriental

Data d'inici (mes-any): Març 2017
Data final (mes-any): Setembre 2017
Estat actual: Executat

Pressupost total:

28.571,00 €

Finançament DARP:
Finançament UE:
Finançament propi:

11.399,83 €
8.599,87 €
8.571,30 €

Amb el finançament de:

Projecte finançat a través de l'Operació 16.01.01 (Cooperació per a la innovació) a través del Programa
de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.
Ordre ARP/96/2016, de 27 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la cooperació per a la
innovació a través del foment de la creació de grups operatius de l'Associació Europea per a la Innovació en matèria
de productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors per part d'aquests grups
(operació 16.01.01), i es convoquen els corresponents a 2016.
Id. projecte: 108 2016

Ajut per a la redacció de projectes d'innovació. Convocatòria 2016
Setembre 2017

