
 

 

PROJECTES EUROPEUS D’INNOVACIÓ 

AUTORITAT PORTUÀRIA DE TARRAGONA 

 

Una constant en l’activitat de l’Autoritat Portuària de Tarragona en els darrers anys, dins del 

marc del Pla d’Innovació del Port de Tarragona,  ha estat la col·laboració amb altres 

administracions, empreses, ports i consultors, en la cerca de projectes d’innovació comuns que 

permetessin la millora de la competitivitat del Port de Tarragona i del teixit empresarial del 

que forma part, tant en la pròpia activitat portuària com amb les empreses del seu entorn. 

La millora de l’excel·lència i de la competitivitat demandada en un mon globalitzat requereix 

un esforç d’incorporació en les organitzacions, empreses, universitats i en les pròpies persones 

de la formació, la innovació i/o la recerca com a elements fonamentals en el desenvolupament 

de les activitats quotidianes. 

La Unió Europea ve desenvolupant una política activa per a millorar la competitivitat dels 

territoris que formen part del seu espai i dels països que es troben en el seu entorn, mitjançant 

el desenvolupament de polítiques de recerca i innovació cada vegada més integrades, que 

continuï el camí ja consolidat en el camp del mercat comú de béns i serveis. 

Els Projectes Europeus d’Innovació han mostrat ser un bon mecanisme per a la millora de la 

competitivitat perquè genera una cultura del coneixement i de la innovació en les 

organitzacions, fomenta la internacionalització, afavoreix la projecció d’empreses i organismes, 

comporta l’intercanvi de bones pràctiques, reuneix el coneixement de socis experts en 

diverses matèries i permet establir una xarxa de col·laboració internacional i intersectorial. No 

cal oblidar dintre d’aquests beneficis, que la participació en Projectes Europeus d’Innovació ha 

permès finançar una part de projectes necessaris i avançar, en alguns casos, la seva execució.  

Conscient d’aquesta situació l’Autoritat Portuària va iniciar fa uns anys la participació en 

Projectes Europeus d’Innovació, que ha potenciat en els darrers anys. Fruit d’aquestes 

iniciatives el Port de Tarragona pot: 
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- Col·laborar amb empreses i organismes de diversos estats Europeus. 

- Accedir al desenvolupament de noves tecnologies. 

- Compartir coneixements. 

- Compartir riscos en activitats I+D+i. 

- Finançar activitats de recerca i innovació. 

- Establir contactes en entorns tecnològics competitius. 

- Incrementar la competitivitat. 

- Donar a conèixer el Port de Tarragona com un port innovador i millorar la imatge 

institucional. 

 

Per a dur a terme les esmentades accions la Direcció d’Estratègia, Qualitat i Innovació i el 

Departament d’Estudis i Innovació s’encarreguen de: 

- Fomentar i facilitar la participació del Port de Tarragona en Projectes Europeus 

d’Innovació que siguin d'interès pel Port. 

 

- Estar al dia de les diverses convocatòries dels Programes Europeus. 

 

- Crear consorcis d’organismes i empreses per participar en Propostes de Projectes 

Europeus d’Innovació. 

  

- Preparar, presentar i fer el seguiment de les Propostes de Projectes Europeus 

d’Innovació que presenta el Port de Tarragona a les diferents convocatòries de 

Programes Europeus. 

 

- Estudiar la viabilitat de les Propostes de Projectes Europeus d’Innovació que rep 

l’Autoritat Portuària per participar com a socis. 

 

- Dirigir i gestionar els Projectes Europeus d’Innovació en els quals participa l’Autoritat 

Portuària. 

 

Les diverses Direccions/Departaments de l’APT també participen en la preparació de les 

Propostes de Projecte que siguin d’una temàtica acord amb les seves responsabilitats i 

objectius. Si les Propostes de Projecte són finalment aprovades pel Programa Europeu 

corresponent, també participen activament en el desenvolupament del Projecte. 
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L’Autoritat Portuària de Tarragona participa com a líder del Projecte Europeu d’Innovació 

MED-PCS i com a soci o associat en altres Projectes. Durant el període de finals de 2015 a 

principis de 2016, l’Autoritat Portuària de Tarragona ha participat com a soci en 7 noves 

Propostes de Projecte d’Innovació, de les quals s’està a l’espera de conèixer el resultat de les 

convocatòries. 

Una breu descripció dels Projectes Europeus d’Innovació en els quals l’Autoritat 

Portuària està participant o ha participat i dels resultats obtinguts es pot trobar clicant 

sobre el corresponent anagrama de cada Projecte. 

 

Persones de Contacte: 

Josep M. Maceira 

Director d’Estratègia, Qualitat i Innovació 

jm.maceira@porttarragona.cat 

Carme Tarragó 

Cap del Departament d’Estudis i Innovació 

carme.tarrago@porttarragona.cat 
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