
  
 

  

 

 

 

 

NOTA DE PREMSA 
 

Palma, 6 de novembre del 2019 
 
 

Prorrogat el termini de presentació de candidatures al Premi 

d’Innovació Turística fins al 18 de novembre 

 
L’objectiu del premi és reconèixer empreses del sector turístic, ajudar-les a 

millorar la seva competitivitat i crear vincles entre start-ups als tres territoris 

 

L'Euroregió Pirineus Mediterrània és un projecte de cooperació territorial nascut 

el 2004 amb el suport de la Unió Europea. Actualment en són membres la Regió 

d’Occitània, la Generalitat de Catalunya i el Govern de les Illes Balears, que 

n’ostenta la presidència rotatòria des del febrer del 2019 

 

Amb la voluntat d’estimular la innovació i la competitivitat en el turisme, l’Euroregió ha 

prorrogat el termini de presentació de candidatures al Premi d’Innovació Turística fins al 

dilluns 18 de novembre a les 12:00 h. A més a més, per eixamplar el nombre de participants, 

l’EPM també ha canviat el requisit de l’antiguitat, de manera que ara s’hi poden presentar 

tota mena d’empreses, ja siguin startups o consolidades.  

 

Aquesta és la segona edició del Premi d’Innovació Turística que té tres objectius principals: 

 

1) Recompensar les empreses del sector turístic, amb un component d’Innovació, que 

tinguin un model econòmic que permeti el seu desenvolupament en els territoris de 

l’EPM. 

2) Posar en contacte els professionals del turisme amb empreses que puguin oferir 

serveis o productes que millorin la seva competitivitat. 

3) Crear vincles entre empreses als tres territoris i satisfer les expectatives i necessitats 

de cadascuna. 

 

Les empreses que s’hi poden presentar han d’estar situades a Catalunya, a les Illes Balears 

i/o a Occitània. El Premi d’Innovació Turística compta amb tres guardons: el Premi 

Euroregional, el Premi del Jurat i el Premi Coup de Cœur, amb les recompenses següents: 

 

Premi Euroregional (primer premi) 

- Ajut financer de 7.000€ 

- Entrades a la Fira 4 Years From Now, la fira d’emprenedoria més important de l’Estat 

espanyol, del Mobile World Congress de Barcelona 

- Participació obligatòria al Campus d’Innovació Turística de Cap d’Agde els 10 i 11 

de desembre del 2019 

- Difusió en premsa i a les xarxes socials de l’Euroregió 

- Suport a l’empresa guanyadora (coaching, visites a empreses europees exemplars 

de bones pràctiques), per part dels membres de l’Euroregió, en el desenvolupament 

euroregional del seu projecte 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Premi del Jurat (segon premi) 

- Ajut financer de 5.000€ 

- Entrades a la Fira 4 Years From Now, la fira d’emprenedoria més important de l’Estat 

espanyol, del Mobile World Congress de Barcelona 

- Participació obligatòria al Campus de la Innovació Turística de Cap d’Agde els 10 i 

11 de desembre del 2019 

- Difusió en premsa i a les xarxes socials de l’Euroregió 

- Suport a l’empresa guanyadora (coaching, visites a empreses europees exemplars 

de bones pràctiques), per part dels membres de l’Euroregió, en el desenvolupament 

euroregional del seu projecte 

 

Premi Coup de Cœur (tercer premi) 

- Ajut financer de 3.000€ 

- Participació obligatòria al Campus de la Innovació Turística de Cap d’Agde els 10 i 

11 de desembre del 2019 

- Difusió en premsa i a les xarxes socials de l’Euroregió 

- Suport a l’empresa guanyadora (coaching, visites a empreses europees exemplars 

de bones pràctiques), per part dels membres de l’Euroregió, en el desenvolupament 

euroregional del seu projecte 

La data límit per enviar les sol·licituds és el dilluns 18 de novembre del 2019 a les 12:00 h. 

Podeu consultar les bases d’aquests premis al web www.euroregio.eu. 

 

L’Euroregió Pirineus Mediterrània 

L'Euroregió Pirineus Mediterrània és un projecte de cooperació territorial nascut el 2004 amb 
el suport de la Unió Europea. Actualment en són membres la Regió d’Occitània, la 
Generalitat de Catalunya i el Govern de les Illes Balears, que n’ostenta la presidència 
rotatòria des del febrer del 2019. L'Euroregió Pirineus Mediterrània s’ha dotat d’un full de ruta 
per al trienni 2018-2020, que, entre d’altres, comprèn els següents objectius:  
 
a) Actuar amb i per a la ciutadania del territori  
b) Desenvolupar l’ecosistema euroregional de la innovació  
c) Contribuir al desenvolupament sostenible del territori 
d) Aprofundir en la identitat euroregional 
 
 
Per a més informació:  
David CLUSELLAS 
Responsable de comunicació  
AECT Euroregió Pirineus Mediterrània 

El Centre del Món 
Bulevard de Sant Aciscle, 35 
CS 32032 
66011 Perpinyà Cedex 
França 
Tel. +33 448 22 22 34 / +33 789 61 48 25 
david.clusellas@euroregio-epm.eu 
www.euroregio.eu | Facebook.com/euroregio | twitter: @Euroregion 
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