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Estratègies nacionals i regionals per a l’especialització 

intel·ligent. Política de cohesió europea 2014-2020

Aposta per al desenvolupament regional: Research and 

innovation strategies for smart specialization: RIS3

Espanya ja no és adjudicatària de fons de cohesió

Novetat respecte període anterior: La comissió europea 

planteja que l’establiment de les estratègies de RIS 3 i 

l’aprovació dels programes operatius corresponents siguin 

condició indispensable per a l’adjudicació de fons FEDER 

(fons europeus per al desenvolupament regional)



Dins el Programa operatiu es vol impulsar un element crític: l’àmbit 

territorial. El territori i les entitats locals, en cooperació amb altres 

sectors, han de ser un dels motors d’especialització i innovació.

Dins la RIS3CAT, l’instrument proposat per activar aquest paper del 

territori són els projectes d’especialització i competitivitat territorial 

(PECT). Unitat gestora: DG Administració local (Dep. Governació)

Per tant el PECT: ha de respondre a les exigències bàsiques de la 

RIS3CAT, innovació i especialització intel·ligent territorial i ha de de 

complir la normativa, les regulacions i les limitacions dels fons europeus 

i, més concretament, del Fons europeu de desenvolupament regional 

FEDER, ja que aquest fons cofinança les operacions enquadrades dins 

un PECT.

El Programa operatiu del Fons europeu de desenvolupament 

regional (FEDER) Catalunya 2014-2020 i la RIS3CAT 
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Objectius estratègics del PECT (1)

1. Cohesionar el territori Besòs-Marina/Litoral construint 

una estratègia d’especialització conjunta a partir dels 

agents i actius existents al territori.

2. Potenciar la col·laboració i la transferència de 

coneixement entre les institucions de coneixement dels 

àmbits d’especialització de Salut i Agroalimentació i les 

empreses per tal de connectar el sistema de R+D i el teixit 

productiu de l’àmbit.



Objectius estratègics del PECT (2)

3. Atès el seu baix nivell de facturació, explotar la base empresarial 

i tecnològica i la concentració de talent per tal de generar i fer 

créixer empreses innovadores amb vocació internacional en el si 

d’un ecosistema emprenedor

4. Millorar la productivitat del conjunt dels sectors amb focus en la 

innovació, l’emprenedoria i en la formació i talent, assegurant que 

les empreses i agents del territori compten amb les infraestructures i 

serveis necessaris per mantenir i incrementar la competitivitat.

5. Posicionar l’Eix del Coneixement BML com a territori de màxima 

qualitat per al desenvolupament de projectes d’alt valor afegit i 

d’atracció i fixació d’inversió i talent 









Format de participació de la FHES 

Entitat no beneficiària:

Es compromet a donar suport institucional a les 

operacions del PECT Besòs-Marina/Litoral. 

Instrument: Carta de compromís

No compromet recursos ni en pot rebre ( ni directament 

del FEDER ni de cap entitat beneficiària).  

Posicionament anàleg al de l’Institut Guttmann 


