
FOODSTART.CAT. Disseny del programa català d’startups d’alimentació (Fase 2) 

Ajuts a Iniciatives de Reforç de la Competitivitat per a Projectes de Clústers 2021 

Descripció del projecte:  

Aquest projecte va destinat tant a les startups del sector alimentari com als clústers catalans que 

centren la seva activitat en l’alimentació i també als seus associats.  

El projecte és una segona part de l’iniciat el primer trimestre del 2021 amb l’objectiu de conèixer 

la potencialitat d’actuació dels clústers com a dinamitzadors de la Innovació Oberta i de manera 

més específica donar suport a les startups de l’ecosistema alimentari de Catalunya.  

Aquest projecte pretén crear un espai on les startups catalanes d’alimentació puguin acollir-s'hi i 

fer networking entre elles. Amb les activitats realitzades en aquesta primera fase això ha estat 

possible i s’ha assolit. A més, la col·laboració i participació dels clústers alimentaris catalans 

(INNOVACC, INNOVI, Clúster GOURMET, clúster del PACKAGING, Clúster FOODSERVICE) ha 

permès augmentar el canal de comunicació d’aquest espai i donar-ho a conèixer entre els seus 

associats. 

L’objectiu:  

L’objectiu del projecte és definir la creació d’un programa que serveixi per donar visibilitat a les 

startups del sector alimentari i fer xarxa amb diferents empreses del sector o complementàries, 

aprofitant el marc de relacions i de comunicació existents a l’entorn dels clústers alimentaris 

catalans.  

Després de la primera fase en la que es buscava sensibilitzar les empreses en establir una 

estratègia d’innovació que passi per la col·laboració amb startups, ara es pretén assessorar a 

empreses en el desenvolupament de projectes innovadors amb startups i provocar la 

col·laboració explicita entre les empreses i les startups, aportant a les empreses beneficis 

estratègics generats gràcies a la col·laboració amb elles, millorant les seves propostes de valor, i 

resolent reptes d’innovació i transformació a través de la seva relació. 

Participants: 

 Associació del Clúster Foodservice de Catalunya 

 Clúster del Packaging 

 INNOVI, Clúster Vitivinícola Català  

 L’Associació Clúster Gourmet de Catalunya 

 INNOVACC Clúster català de la carn i la proteïna alternativa 

 

                          

   

                        

 

 



 

Pressupost total aprovat Ajut aprovat 

71.463,14 € 49.994,17 € 

 

 

 

 

 

 

Amb el suport de: 

 


