Nota de premsa

Oberta la convocatòria de la VI edició
del Premi Ruralapps


L’objectiu és impulsar el desenvolupament d’aplicacions mòbils en el
marc del sector agroalimentari i rural.


El premi estableix dues modalitats, Ruralapps-Ciutadania i
Ruralapps-Professional, dotades amb 3.000 euros cada una.



El termini per a la presentació de candidatures finalitza el 17 de
juny.

Barcelona, xx de xx de 2019.- La sisena edició del Premi Ruralapps, que convoca el
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat
de Catalunya amb el suport del centre tecnològic Eurecat (membre de Tecnio), ha
obert el procés de presentació de candidatures, amb un termini que finalitza el proper
17 de juny.
Amb el Premi Ruralapps, el DARP vol impulsar el desenvolupament d’aplicacions mòbils
en el marc del sector agroalimentari i rural, distingir les empreses que hagin
desenvolupat les dues millors aplicacions mòbils funcionals que contribueixin a la
millora del sector agrari, alimentari, forestal, pesquer o rural, i reconèixer els
empresaris innovadors que hagin desenvolupat aplicacions mòbils que aportin
solucions tecnològiques a la ciutadania o als professionals del sector agroalimentari i
rural.
El premi estableix dues modalitats: Ruralapps-Ciutadania, per a l'app destinada a
donar solucions tecnològiques innovadores a la ciutadania, i Ruralapps-Professional,
per a l'app destinada a donar solucions tecnològiques innovadores als professionals
dels sectors agrari, alimentari, i rural.
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Els premis, dotats amb 3.000 euros cadascun, i les nominacions concedides es faran
públics en la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya i al web, fent ús dels
mitjans electrònics establerts.
Les candidatures guanyadores en la passada edició van ser Myhealthwatcher, una app
que interpreta les etiquetes dels productes d'alimentació envasats en funció del perfil
personal de salut de l'usuari, i Waatic, un sistema per a l'aplicació intel·ligent de
productes fitosanitaris i traçabilitat en cultius especials. I les finalistes van ser l’app Bas
de Màgia, de l’Ajuntament de la Vall d’en Bas, una aplicació que permet el coneixement
d’un entorn rural, com és la Vall d’en Bas, d’una manera integral i des de múltiples
vessants, i VP-SUIS, una aplicació pensada per a donar suport a la gestió de les
explotacions porcines.
Podeu trobar més informació al web del DARP i al portal Ruralcat. Els interessats poden
contactar amb events@eurecat.org i amb el Servei d’innovació Agroalimentària del
DARP premis_innovacio.agricultura@gencat.cat

si necessiten més informació sobre

com participar en la convocatòria dels Premis Ruralapps.
Podeu ampliar la informació o sol·licitar entrevistes al Gabinet de Premsa
d’Eurecat a l’email premsa@eurecat.org o al mòbil 630 425 169.
Sobre Eurecat
Eurecat, Centre Tecnològic de Catalunya (membre de Tecnio), aplega l’experiència de
més de 650 professionals que generen un volum d’ingressos de 51 milions d’euros
anuals i dóna servei a més de 1.500 empreses. R+D aplicat, serveis tecnològics,
formació d’alta especialització, consultoria tecnològica i esdeveniments
professionals són alguns dels serveis que Eurecat ofereix tant per a grans com per a
petites i mitjanes empreses de tots els sectors. Amb instal·lacions a Barcelona, Canet
de Mar, Cerdanyola del Vallès, Girona, Lleida, Manresa, Mataró, Reus, Tarragona,
Amposta i Vila-seca, participa a 160 grans projectes consorciats d’R+D+i
nacionals i internacionals d’alt valor estratègic i compta amb 81 patents i 7 spin-off.
El valor afegit que aporta Eurecat accelera la innovació, disminueix la despesa
en infraestructures científiques i tecnològiques, redueix els riscos i proporciona
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coneixement especialitzat a mida de cada empresa. Més informació a
www.eurecat.org
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