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Compra pública d’innovació per 
impulsar el creixement sostenible 
al Mediterrani.

Prominent MED se centra en l'ús 
del mecanisme de Compra Pública 
d’Innovació (CPI) per estimular 
l'adquisició de productes i serveis 
innovadors que puguen millorar la 
qualitat dels serveis per als ciutadans. 
La CPI es relacionarà amb les activitats 
d’I+D+i de PIMES en eficiència 
energètica de materials i processos 
per a la construcció i rehabilitació 
d’edificis públics.

L'objectiu és millorar la qualitat dels 
serveis públics activant, al mateix 
temps, la demanda en la indústria per 
part del mercat de productes/serveis 
innovadors i competitius que permetes 
un desenvolupament sostenible 
econòmica i mediambientalment 
parlant. 

La jornada Prominent MED 

Socis

L’objectiu és promocionar la 
Compra Pública d’Innovació (CPI) 
com a eina que contribuïsca a 
millorar la sostenibilitat econòmica i 
mediambiental de la Ribera.

La jornada s'organitza en dues parts, 
una primera on s’explicarà que és 
la CPI, les seues avantatges i els 
mecanismes de suport existents. I 
una segona part, diferents pobles i 
ciutats de la Comunitat Valenciana 
explicaran els seus projectes de 
compra pública d'innovació.

Aquesta jornada es realitza en el marc 
del projecte europeu PROMINENT 
MED que busca la promoció de 
clústers innovadors al Mediterrani a 
través de la promoció de la CPI en 
el camp de l'eficiència energètica 
d'edificis públics. 
https://prominent-med.interreg-med.eu/ 



La Compra Pública Innovadora (CPI) a l’àmbit local
En aquesta part de la jornada es pretén explicar que és la CPI, la seua 
importància, la motivació per promoure la CPI entre les autoritats locals, i 
s’explicaran les línies de recolzament regionals i nacionals existents.

• Xarxa Valenciana de Ciutats per la Innovació.

• Coordinación Red Innpulso / Ministerio de Ciencia y Innovación

• Agència Valenciana de la Innovació (AVI).

• Avaesen

10:00 – 11:30

Acte oficial d’inauguració
Diego E. Gómez. Alcalde d’Alzira

Òscar Navarro. President del Consorci de la Ribera

Museu Municipal d’Alzira (MUMA)
C/ de Sant Roc, 16, 46600 Alzira, Valencia

https://goo.gl/maps/5uciKzYZTY42

Jornada Temàtica – 8 de febrer de 2019

09:30 – 10:00

Experiència / casos d’èxit de CPI del ajuntaments de 
la Comunitat Valenciana
En aquesta part de la jornada es presentaran diverses experiències de CPI a 
ajuntaments de la Comunitat Valenciana.

• Consorci de la Ribera: Experiències en Ajuntament d'Alzira i Ajuntament de 
Sueca.

• Ajuntament de València. Las Naves. Experiencia projecte CEPPI.

• Ajuntament de Lliria.

• Ajuntament de Vila-Real.

12:15 – 14:00

Cafè – Networking11:30 – 12:15 

Dinar – Networking14:00 

Agenda

Registre d’assistents09:00 – 09:30



MUMA - Museu Municipal d’Alzira
Carrer Sant Roc, 16 - 46600 Alzira (Valencia) Spain


