Procés d’especialització
intel·ligent progressiu
Definit per les apostes dels agents
d’R+D+I i les empreses

RIS3CAT

• Comunitats RIS3CAT
Grans agrupacions d’empreses i
agents del sistema d’R+D+I que
promouen actuacions conjuntes per a la
transformació d’activitats econòmiques
mitjançant l’aplicació de tecnologies
facilitadores transversals.

ESTRATÈGIA PER
A L’ESPECIALITZACIÓ
INTEL·LIGENT
DE CATALUNYA

• Projectes d’especialització i
competitivitat territorial (PECT)
Iniciatives impulsades des del territori
que articulen projectes per a la
transformació econòmica del territori
a partir de la innovació i la col·laboració
entre els agents de la quàdruple hèlix.

Activitats generades per nou
coneixement científic i aplicacions
tecnològiques (com el grafè, el cervell
humà, la fusió d’energia, les dades
massives en tecnologies òmiques i
Internet de les coses) per les quals la
Unió Europea ha fet una clara aposta
de futur.

Més informació a:
Catalunya2020.gencat.cat
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• Activitats emergents

Unió
Europea

Especialització
de Catalunya

Aposta per la tradició industrial,
la qualitat de vida i l’economia verda

Àmbits sectorials

Repte

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

• Alimentació

Transformar el coneixement i la tecnologia
en valor econòmic i social.

• Reforçar la competitivitat del teixit
empresarial mitjançant la millora de
l’eficiència dels processos productius, la
internacionalització i la reorientació cap
a activitats de més valor afegit.

• Química, energia i recursos
• Sistemes industrials
• Indústries basades en el disseny
• Indústries relacionades amb la
mobilitat sostenible
• Indústries de la salut
• Indústries culturals i basades
en l’experiència
Tecnologies facilitadores
transversals
• Tecnologies de la informació
i la comunicació (TIC)
• Nanotecnologia
• Materials avançats
• Fotònica
• Biotecnologia
• Manufactura avançada

Visió 2020
Catalunya és un país de base industrial, que
té una economia oberta, competitiva
i sostenible, que combina talent, creativitat,
un teixit empresarial diversificat i un
sistema propi de recerca d’excel·lència, en el
marc d’una societat dinàmica, emprenedora
i inclusiva.
Pressupost
• 800 milions d’euros
(400 milions d’euros del Programa
operatiu del FEDER de Catalunya
2014-2020).

• Potenciar noves activitats econòmiques
emergents a partir de la recerca,
la creativitat i la innovació.
• Consolidar Catalunya com a pol europeu
de coneixement.
• Connectar les capacitats tecnològiques
i creatives amb els sectors productius.
• Millorar el sistema català d’innovació.

