R+D+i en les cooperatives agroalimentàries

Els gerents de les cooperatives agràries catalanes i també els responsables de
departaments tècnics i financers d'aquestes empreses teniu pròximament una
trobada ineludible a la capital de les terres de Ponent. Em plau convocar-vos a la
jornada "R+D+i en les cooperatives agroalimentàries" que se celebrarà el
dimecres 2 d'abril a la Sala de Graus, al Campus de l’ETSEA/Agrònoms, de
la Universitat de Lleida.
Aquesta sessió constituirà un punt de trobada del sector amb l'objectiu de
sensibilitzar sobre la necessitat de realitzar projectes d'innovació tecnològica
així com facilitar informació dels serveis que ofereix la Federació per auxiliar les
cooperatives en l’estructuració d’aquests projectes.

9.45 h

Recepció i entrega de documentació

10.15 h

Inauguració i presentació
Excm. i Mgfc. Sr. Joan Viñas, rector de la Universitat de Lleida (UdL)
Sr. Xavier Tubert, president de la Federació de Cooperatives
Agràries de Catalunya (FCAC)

10.30 h

Introducció: Val la pena innovar a les cooperatives?
Sr. Eliecer López, promotor de projectes de l’Institut de Recerca i
Tecnologies Agroalimentàries (IRTA)

11.15 h

Pausa cafè

11.45 h

La política del Departament d’Agricultura, Alimentació i
Acció Rural en innovació agroalimentària
Sr. Joan Gené, director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries
Agroalimentàries

12.30 h

La bondat d’innovar. Finançament i ajudes a projectes
R+D+i
Sr. Carlos Franco, Departament de Coordinació i Dinamització. Direcció
de Tecnologia del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial
(CDTI)

13.15 h

Oportunitats de cooperació tecnològica internacional: IRC
Sra. Mònica Duran, coordinadora del Servei Internacional de
Transferència Tecnològica (IRC) del Centre d’Innovació i Desenvolupament
Empresarial (CIDEM)

13.45 h

Dinar còctel

15.30 h

Deduccions fiscals per a projectes R+D+i
Sra. Marian Mula, cap del Servei Econòmic i Fiscal de la FCAC

16 h

El paper de la universitat en la innovació
Dr. Santiago Planas, director de l’oficina de suport a la R+D+i de la UdL

16.30 h

L’experiència d’una cooperativa en innovació
Sr. Pere Ferré, gerent de COSELVA, SCCL

17 h

Debat amb els assistents

17.30 h

Cloenda

Amb la col-laboració de:

Si us plau, confirmeu la vostra assistència i dinar enviant la fitxa adjunta per correu
electrònic a sara.masdevall@fcac.coop o al fax 932 260 673 abans del proper
divendres 28 de març a les 14h. L'original l'heu d'entregar el mateix dia de la jornada.

