
PREMI RURALAPPS 2020

� OBJECTE: impulsar el desenvolupament d’aplicacions mòbils en el marc dels sectors agroalimentari, forestal i pesquer, distingint les empreses que hagin desenvolupat les dues millors aplicacions mòbils funcionals 
que contribueixin a la millora d’aquests sectors.

� MODALITATS: 
� Ruralapps-ciutadania: Per a l’app destinada a oferir solucions tecnològiques innovadores a la ciutadania i que facilitin l’accés a la informació, en l’àmbit agrari, alimentari i/o rural.
� Ruralapps-professional del sector: Per a l’app destinada a oferir solucions tecnològiques innovadores als/a les professionals del sectors agrari, alimentari i rural i que millorin els processos de producció i de 

gestió, l'eficiència interna, la seguretat, la traçabilitat, la comercialització, la informació o el posicionament al mercat, tant a nivell d’empresa com de persona, abastant des del procés de producció del 
producte fins a la comercialització.

� PERSONES BENEFICIÀRIES: qualsevol persona física o jurídica que hagi desenvolupat una aplicació mòbil destinada a aportar solucions en qualsevol dels àmbits d’actuació del DARP (Agricultura i ramaderia.
Pesca i aqüicultura, Gestió forestal i medi natural, Indústria agroalimentària i alimentació, Formació, transferència, assessorament i innovació en l’àmbit agroalimentari i ruralI Desenvolupament rural), 
orientada  tant a la ciutadania com als professionals del sector.Les aplicacions mòbils que es presentin poden ser de nova creació o bé estar en una fase comercial durant els darrers dos anys.

� QUANTIA DEL PREMI: 3000 €

� PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: dos mesos a comptar de l'endemà de la pèrdua de vigència del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la crisi sanitària

ocasionada pel COVID-19, o les seves pròrrogues.), a través del tràmit en línia http://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/11417_Premi-Rural-Apps . 
(Veure Guia per a la presentació de candidatures al Premi Ruralapps 2020)

� DOCUMENTACIÓ:
� Formulari de sol·licitud 
� Declaració d’ajuts de minimis dels darrers tres exercicis (adjuntar en el mateix formulari)
� Acreditació de la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret 
� En el cas de persones jurídiques: còpia de les escriptures i/o estatuts i certificat de l’acord de l’òrgan competent per sol·licitar l’ajut i acceptar els compromisos

� NORMATIVA:
� RESOLUCIÓ ARP/834/2020, de 2 d'abril, per la qual es convoca la VII edició del premi Ruralapps, corresponent a l'any 2020 (ref. BDNS 502042).
� ORDRE ARP/70/2017, de 27 d'abril, per la qual es modifiquen les bases reguladores del premi Ruralapps aprovades mitjançant l'Ordre ARP/117/2016, de 12 de maig. (DOGC núm. 7362 - 04/05/2017)
� ORDRE ARP/117/2016, de 12 de maig, per la qual es convoca la tercera edició del Premi Ruralapps corresponent a l'any 2016 i se n'aproven les bases reguladores. (DOGC núm. 7124 - 20/05/2016)

� MÉS INFORMACIÓ: 
�

�

�

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/formacio-innovacio/dar_innovacio_sector_agroalimentari/premi-ruralapps/
https://ruralcat.gencat.cat/web/guest/premis-ruralapps
Servei d’Innovació Agroalimentària del DARP A/e: premis_innovacio.agricultura@gencat.cat 


