Títol del Projecte
PECT EbreBiosfera ‐ Operació 4.2 Plataforma d’Innovació EbreBiosfera
Descripció
Les Terres de l’Ebre compten amb una bona sèrie de projectes que vistes en conjunt creen un ecosistema d’iniciatives que bé podríem qualificar com a ‘Entorn innovador’.
Tanmateix aquest visió conjunta i vinculada dels projectes no es dona sovint. La implementació del PECT EbreBiosfera aporta les condicions òptimes per a articular el sistema
d’innovació de les Terres de l’Ebre d’una manera definitiva. Aquesta operació planteja tres actuacions, la primera, creació de l’EbreBiosfera Open Lab, com una plataforma
d’innovació oberta i espai col∙laboratiu per impulsar la innovació a través de la interacció i l’intercanvi de coneixements entre els diversos agents del territori. A més d’agilitzar els
processos d’innovació amb grups de treball en “lean innovation” adaptats a l’ecosistema local d’innovació amb projectes, públics i privats. La segona, l’Atracció de Talent, consta en
donar empenta i coordinar accions en marxa que presenten diversos graus de maduració. I la tercera, la implantació de l’oficina tècnica ‘Regió del Coneixement’, consolida una acció
de suport a la cerca de finançament públic competitiu per a projectes d’R+D+I que de moment, en accions puntuals, s’està portant a terme per dita Oficina.
Objectius:
‐Afavorir l'entorn d'innovació i promoure instruments que facilitin la capacitat del territori per generar coneixement, investigació i innovació.
‐Fomentar la investigació científica i el coneixement dels actius específics de la RdBTE.
‐Garantir la transferència del coneixement generat als sectors productius i a la població en general.

Finançament
Entitat finançadora: Cofinançat pel Fons Europeus de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en un 50% i la Diputació de Tarragona
Import total del projecte: 203.000,00€

Aquest projecte està cofinançat pel Fons Europeus de Desenvolupament Regional de la Unió Europea
en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014‐2020

OT1. Potenciar la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació

