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INNOVACIÓ

La partida  pressupostària  vinculada  és  Activitats  departament  d'Innovació  amb una  dotació  de
20.000 €. Les actuacions previstes per al 2022 inclouen iniciatives com la Indústria 4.0, innovació
social, CPI, digitalització… entre altres.

Per a desenvolupar aquestes accions es comptarà amb la col·laboració dels agents socioeconòmics
de la ciutat i d´organismes dependents de la Generalitat com l'AVI dedicats al suport i difusió de la
innovació.

Activitats destacades:

• Red Innpulso: xarxa, de la qual la ciutat d'Alcoi forma part del Consell rector, integrada per 63
ciutats  espanyoles que actua com a fòrum de trobada de tots  aquells  ajuntaments que pretenen
avançar en la definició i aplicació de polítiques locals innovadores i els objectes de les quals són el
reconeixement, col·laboració i millora dels processos innovadors en tots els aspectes de la ciutat, no
solament els de caràcter econòmic, sinó que s'inclouen tots els que poden incidir sobre el concepte
innovador de la ciutat.

• Col·laboració amb el Campus d´Alcoi de la UPV mitjançant les Càtedres de Smart City, Ciutat del
Coneixement i Indústria Digital amb diverses activitats relacionades amb la difusió de la innovació i
la digitalització.

• Robòtica educativa: Kit Ciudadano (AVI) y Agora Lab 2.0, acció destinada a impartir cursos i
tallers per a xiquets, adults i formadors amb la finalitat d'introduir als interessats en aplicacions de
robòtica, domòtica i electrònica així com programació de jocs.

• Agència de la Innovació: impuls dels processos de I+D+i de la indústria, introduint les noves
tecnologies en la cadena de valor de les diferents activitats productives, un procés en el qual moltes
empreses ja estan immerses, però que encara està molt incipient en unes altres. Amb la incorporació
d´un Agent Innovació durant el 2022, es potenciarà la transferència de tecnologia entre les entitats
motores d'innovació de la ciutat (UPV, AITEX, Centres de FP, EASD, CEEI, Cambra de Comerç…
etc.) i el teixit industrial i econòmic.

• Compra  Pública  Innovadora:  desenvolupament  del  procés  de  compra  pública  innovadora  a
l'ajuntament d'Alcoi.
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