
 

 

 

22. Impuls a la candidatura de Barcelona per a la KIC 
Food4Future 
 
 
MUNICIPIS 
Barcelona, Tarragona, Reus, Lleida i Bellaterra 
 
 
TITULAR 
Biocat i l’Institut de Recerca i Tecnologia Alimentàries (IRTA), amb el suport del Govern de la 
Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona, impulsen la candidatura catalana per participar a les 
comunitats de coneixement i innovació (Knowledge and Innovation Communities, KIC) en 
l’àmbit de l’alimentació del futur, en el marc de l’Institut Europeu d’Innovació i Tecnologia (EIT). 
 
 
DADES ECONÒMIQUES I TÈCNIQUES  

‐ Pressupost EIT 2013 per a les 3 KIC actualment actives a Europa: 128,9 M € 
o Climate-KIC: 44,3 M € 
o EIT ICT Labs: 41,1 M € 
o KIC InnoEnergy: 43,4 M € 

‐ Pressupost EIT 2014-2020: 2.711,4 M € 
 
 
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
L’Institut Europeu d’Innovació i Tecnologia (EIT) és un instrument creat per la Unió Europea per 
estimular el lideratge europeu en innovació a través de la creació de comunitats de 
coneixement i innovació (KIC) que coordinin i dinamitzin els esforços per tal d’assolir més 
competitivitat i creixement econòmic sostenible per donar resposta als grans reptes socials. 
 
Les KIC s’estructuren en cinc o sis nodes (colocation centers - CLC) ubicats a diferents països 
de la Unió Europea que actuen com a unitats operatives per al desenvolupament de projectes 
amb una estratègia bottom-up. Els CLC estan formats per diversos socis dels camps de la 
recerca, la innovació, l’educació, empreses i ocasionalment autoritats locals. 
 
La KIC Food4Future està orientada al foment de la sostenibilitat de la cadena de 
subministrament dels aliments, i fa especial èmfasi en el rendiment dels cultius, la protecció de 
l’entorn, la seguretat alimentària i la salut. Aquesta KIC té un impacte potencial sobre les 
indústries relacionades (producció, procés, embalatge i distribució dels aliments), 
l’emprenedoria, les noves tecnologies aplicades i els nous desenvolupaments (productes i 
serveis). 
 
Durant el 2013 s’ha fet la preparació de la proposta catalana, la constitució d’una candidatura 
europea i el seguiment dels actes de l’EIT, de l’agenda de la Comissió Europea i el Parlament 
Europeu en relació amb l’horitzó 2020.  
 
Per al 2014 es preveu la consolidació d’un consorci europeu que pugui presentar una proposta 
guanyadora a la convocatòria de la KIC Food4Future. Aquesta convocatòria, prevista 
inicialment per al 2014, s’ajorna fins al 2016. Biocat treballarà perquè les entitats i empreses del 
país puguin ser membres actius d’aquesta KIC. 
 
 
PÀGINA WEB DE REFERÈNCIA 
http://www.biocat.cat i http://eit.europa.eu 
 
 
NOM DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL PROJECTE  
Montserrat Vendrell, directora general de Biocat 

http://www.biocat.cat/
http://eit.europa.eu/

