
Dossier de premsa POCTEFA Tr3s local

Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

Suport al desenvolupament de noves iniciatives de venda de proximitat 
per consolidar productes locals en entorns rurals



Dades del projecte

El projecte INTERREG POCTEFA Tr3s local ha tingut 

3 socis:

S’ha dut a terme del gener del 2018 al març de 2021. 

2

https://www.poctefa.eu/


Pressupost
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Socis Pressupost total
% pressupost

sobre el total del 
projecte

Auto-finançament
(35%)

Co-finançament 
FEDER 

del programa
(65%)

Catalunya 488.957 € 54,82% 171.135 € 317.822 €

Ariège 202.492 € 22,70% 70.533 € 131.619 €

Pyrénées
Orientals

200.551 € 22,48% 70.533 € 130.358 €

TOTAL 892.000 € 312.200 € 579.800 €



Objectius dels projecte

 Promocionar i sensibilitzar sobre els circuits curts de comercialització.

 Donar suport a la venda directa a les explotacions i mercats locals.

 Augmentar la professionalització de les empreses productores de proximitat.

 Implicar el sector turístic en la promoció dels productes de proximitat.

 Intercanviar coneixement i experiències entre les regions sòcies.

 A Catalunya: impulsar la Venda de proximitat regulada pel Decret 24/2013,

de 8 de gener, sobre l’acreditació de la venda de proximitat de productes

agroalimentaris.

4



Eines de comunicació del projecte
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 Pàgina web tr3slocal.eu

 Xarxes socials:

Twitter: @tr3slocal

Facebook: @PoctefaTr3sLocal

Instagram: poctefatr3slocal

 Vídeo del projecte

(Youtube agriculturacat)

https://tr3slocal.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=Sk3pK4CX6YE&feature=emb_imp_woyt


Iniciatives Pyrénées Orientales
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Iniciatives Ariège
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Iniciatives Catalunya

 Anàlisi de l’impacte del distintiu de la venda de proximitat.

 Formació per iniciar-se en la venda de proximitat, comercialització, màrqueting, costos i

cooperativisme.

 Assessoraments personalitzats a empreses productores.

 Acompanyament a fires als territoris socis

 Jornades, grups de treball, intercanvis amb els socis.

 Publicació de la Guia de restaurants i la Guia d’ús del segell.

 Sensibilització en etapa escolar: Càpsula audiovisual 360º per la CÚPULA GUSTUM.
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La Venda de Proximitat
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Productors de Venda de Proximitat

Font: DARP 17/03/2021
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Materials de promoció 
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Gastroteca.cat
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Web amb geolocalitzador de 

productor/es que venen els seus 

productes

directament al consumidor

en qualsevol punt de Catalunya

https://www.gastroteca.cat/on-comprar/


Benvinguts a pagès tot l’any

benvingutsapages.cat
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Oferta permanent de visites

i experiències en explotacions

catalanes per viure el dia a dia dels 

productors i productores i conèixer de 

primera mà com produeixen i elaboren

els seus productes.

https://benvingutsapages.cat/benvinguts-pages-tot-any/


Pla Estratègic 

de l’Alimentació de Catalunya (PEAC)

Encaix de les iniciatives del projecte amb el PEAC 
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Alguns dels nostres productors
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Informació sobre el 

cofinançament europeu

El projecte està cofinançat al 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament 

Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra 

(POCTEFA 2014-2020).

L’objectiu del POCTEFA és reforçar la integració econòmica i social de la zona 

fronterera Espanya-França-Andorra. La seva ajuda es concentra en el 

desenvolupament d’activitats econòmiques, socials i mediambientals 

transfrontereres a través d’estratègies conjuntes a favor del desenvolupament 

territorial sostenible
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