El PECT Ebre Bioterritori afavoreix la transició sistèmica (tècnica-econòmica, però
també social) cap a un model d’explotació sostenible del capital natural. Crea
un entorn d’innovació estable a les Terres de l’Ebre i canvia les dinàmiques dels
actors de les quatre hèlixs perquè s’incorporin de manera regular i permanent als
processos d’innovació oberta i en siguin membres actius i protagonistes.
Cal revolucionar els actors tradicionalment allunyats del sistema d’innovació
perquè se’n sentin part essencial, aportin el seu coneixement i la seva visió de
l’entorn, contribueixin a la cocreació de solucions i en siguin, també, avaluadors
dels resultats finals. A més, el canvi sistèmic implica que les estructures d’innovació passin a funcionar de manera contínua, transcendint a la durada de qualsevol
projecte.
Les Terres del Ebre com a territori de l’àmbit rural, estan cridades a ser protagonistes dels processos d’innovació i especialització intel·ligent els propers anys,
molt més enllà del simple paper de subministradors de recursos biològics.

Qui forma el PECT?

Contacta amb nosaltres per a més informació:
977 44 53 08
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oordinació del PECT. Assegurar que els objectius del
PECT s’assoleixen de forma adequada, a través del
seguiment, gestió, coordinació i avaluació de les diferents
operacions, de la mateixa manera és responsable de canalitzar la justificació emesa per les entitats beneficiàries del
PO FEDER de Catalunya 2014-2020.

El Consell Comarcal del Baix Ebre coordina l’execució del Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) Ebre Bioterritori, que suposa una inversió global de 3,1 milions d’euros, finançada al 50% pel Fons
Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER) i una aportació del

25% per part de la Diputació de Tarragona.
Els socis representen totes les tipologies d’actors de la quàdruple hèlix: l’administració pública, el sistema R+D+I, el sector productiu i empresarial i la societat civil.

OBJECTIU
EL PECT Ebre Bioterritori aprofita el
capital natural de les Terres de l’Ebre per incrementar la competitivitat de les empreses ebrenques a través de l’impuls de models de negoci
sostenibles.

ON TREBALLEM

QUÈ FEM?

El PECT es desenvolupa i impacta
directa i indirectament sobre tot el
territori de les Terres de l’Ebre.
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aboratori d’Innovació per a l’Educació Mediambiental.
Facilitar l’accés a les tecnologies de l’aprenentatge i el
coneixement de l’alumnat als centres educatius del territori
i la població en general, a través de la creació d’un entorn
d’aprenentatge innovador.

iving Lab Delta de l’Ebre. Espai per investigar i proposar solucions innovadores amb la metodologia de cocreació, codisseny i cogestió amb els agents socioeconòmics. Espai físic de
referència per allotjar les activitats de descoberta emprenedora.

dentificació, caracterització i comunicació d’atributs de
sostenibilitat de producte per a les empreses de l’hàbitat. Dotar a les empreses hàbitat del clúster CENFIM del
coneixement, eines i recursos adients per a comunicar de
manera eficaç els atributs de sostenibilitat dels seus productes, ajudant les empreses a rendibilitzar el seu esforç i
inversió.

mpuls de la marca Terres de l’Ebre,
Reserva de la Biosfera. Incrementar el reconeixement
de la qualitat, la proximitat i la sostenibilitat dels recursos
agroalimentaris, artesanals i turístics obtinguts a partir de la
implementació de processos d’innovació i/o tècniques de
conservació de la biodiversitat.

lue Economy Center (bEc). Aquest centre impulsarà els
nous models de negoci basats en l’economia blava de
les Terres de l’Ebre. Es convertirà en el centre de referència
per a la transferència i implementació de models de negoci
basats en l’aplicació de solucions innovadores.

mprenedoria cívica per fomentar la sostenibilitat territorial de les Terres de l’Ebre. Promoure l’emprenedoria cívica i la participació digital de la ciutadania, mitjançant
elements de conscienciació per activar el compromís social
i divulgació, per fomentar la cultura participativa del territori, apoderant la ciutadania de coneixement i capacitat de
decisió mitjançant eines digitals.

