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Nova web de l’Oficina de Projectes Europeus

L’Oficina de projectes Europeus ha
Nova web de l’Oficina 1
de Projectes Europeus

posat en marxa un nou web amb
l’objectiu

d’incentivar
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donar

suport al personal investigador en
Enquesta H2020
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la participació i la gestió de
projectes internacionals d’R+D+I,

Projecte ENLACE. Cas 2
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en l’avaluació de propostes
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als
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La nova pàgina de l’Oficina de
Projectes Europeus, accessible en
anglès (principalment) i en català,
és un nou canal d’informació i

Initial Training
Networks (ITN).
Bones pràctiques
redacció propostes
Entrevista (IOF
FELLOW 2012)
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programes de recerca europeus
[Funding], amb especial atenció al
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A més a més, la web proporciona

comunicació de jornades, així

continguts

com

de

valor

afegit

inclou

informació

[Projects],

esdevenint

aparador i una eina més de
valorització de la recerca de la
Universitat .

amb

els

principals esdeveniments. Si esteu

específicament

interessats, properament, estarà

la

actiu el servei de notificacions

a

comunitat

sobre [UPC Community].
un

agenda

timesheet),
adreçats

l’activitat investigadora de la UPC

una

(manuals, bones pràctiques, eina

Amb l’objectiu de potenciar investigadora de la UPC. A
col·laboracions i aliances amb aquests s’hi podrà accedir a
institucions d’arreu d’Europa, la través de l’àrea privada de la web
web

Jornades

http://www.upc.edu/euresearch

per e-mail.
L’obertura a internet del nou
web s’emmarca en l’estratègia
d’impulsar la participació de la

Així mateix, també hi trobareu la

UPC en el nou Programa Marc

inf ormac ió

que

de la UE, Horizon 2020, que

elaboràvem

des

newsletters,

fins
de

ar a

l’OPE:

abastarà el període 2014-2020.

notif icac ions ,

N OT Í C I E S
Enquesta sobre estratègia de participació UPC a H2020. Propera
publicació dels resultats.
El passat 10 de maig es va tancar
l’enquesta sobre Estratègia de
Participació de la UPC en el Nou
Programa Marc de la UE,
―Horitzó 2020‖.
El grau de participació ha estat
molt elevat (580 respostes

rebudes) i volem aprofitar
l’ocasió per agrair la vostra
col·laboració.
Així mateix, us informem que
dedicarem el proper número del
Butlletí (juny-juliol 2013) a
analitzar-ne els resultats i

presentar-vos les línies
estratègiques de treball per
l’H2020.
Properament podreu consultar
els resultats a través del web de
l’Oficina.

Pàgina 2

.

ENLACE: enfortint la Cooperació Científica entre EU i Centre Amèrica. La
participació d’investigadors de la UPC i l’Oficina de Projectes Europeus
El darrer 22-23 d'Abril va tenir
lloc el 6è Diàleg d'experts per
fomentar la cooperació biregional en R+D entre Centre
Amèrica i la Unió Europea en el
marc del projecte ENLACE, en la
temàtica Biodiversitat i Canvi
Climàtic. El workshop va anar
seguit d'un dia de training adreçat
als Punts Nacionals de Contacte i
Research Officers de la regió.
ENLACE és un projecte
INCONET, finançat per la
Comissió Europea que té per
objectiu identificar les prioritats
científiques d'interès comú entre
les dues regions.
Els outputs dels diàlegs temàtics

es fan arribar a la Comissió
Europea i als decisors polítics via
els Senior Officials Meetings per
tal que aquestes prioritats quedin
reflectides en les properes
convocatòries tant de l'FP7 com
del’Horizon 2020.
La participació de la UPC en el
projecte s'articula principalment
en dos eixos: d'una banda fent
participar els nostres
investigadors en els workshops
temàtics, aconseguint així una
incidència en els programes de
treball de les temàtiques
finançades per la Comissió
Europea i d'una altra formant els
punts nacionals de contacte

centreamericans gràcies a
l'expertesa de l'Oficina de
Projectes Europeus i el Centre
de Transferència de Tecnologia.
En aquest darrer esdeveniment
ha comptat amb la participació
dels professors Ulises Cortés i
José Maria Baldasano com a
rapporteur de la sessió "Climate
change and its relation with
ecosystems"
així com de la
Soraya Hidalgo de l'Oficina de
Projectes Europeus amb la
presentació "The Technology
Transfer Centre: a one-stopshop service to companies and
researchers, the UPC
experience".

La Oficina de Projectes Europeus ha participat en l’avaluació de
propostes de la call 10 de ICT
Escollida com a experta per la
Comissió Europea, la Maria
Carol va participar com a rapporteur en el procés d’avaluació de
les propostes ICT presentades a
la call 10 que va tancar el passat
gener.
El fet que un membre de la OPE
hagi participat de l’avaluació de
propostes FP7 en un àmbit tan
important per la UPC com són
les tecnologies de la informació i

les comunicacions, ha permès
obtenir informació de primera
mà del procés d’avaluació pel que
fa als aspectes formals i informals.
Com a experta, la Maria va
analitzar una vintena de
propostes, va tenir accés a més
de 50 propostes presentades
més, va assistir a les reunions de
consens i va poder intervenir en
la reunió del Panell que
d e t e r m in a le s pr op os t es

finalment finançades.
Aquesta experiència ha estat
compartida amb la resta de
membres de la oficina fet que
ha dotat d’ un coneixement molt
més
acurat
de
les
característiques que han de tenir
les propostes perquè siguin
valorades positivament i, per
tant, ha millorat les capacitats en
l’assistència en la redacció de
propostes de tot l’equip.

Initial Training Networks (ITN). Bones pràctiques en la redacció
de la proposta
A partir de l’anàlisi dels resultats

Les ITN són una Acció Marie

Tot i que encara es desconeixen

i els informes d’avaluació de les

Curie (FP7-People) per a la

els

propostes

constitució

convocatòria, el document de

presentades per la

Si voleu que tractem algun
aspecte de la recerca
europea al butlletí, voleu
que presentem el vostre
projecte o teniu altres
suggeriments, escriviu-nos.

xarxes

detalls

de

propera

internacionals de centres amb un

bones

Marie Curie ITN (FP7-PEOPLE-

programa de formació conjunt

podrà ser d’utilitat per a aquells

2013-ITN tancada el passat mes

per a investigadors novells.

investigadors

un

document

pràctiques
d’aquestes
comuns,

en

de
la

b on e s
redacció

propostes

(errors

característiques

programa

de

Training,

consideracions
l’impacte…).

del

sobre

Les

darreres

informacions

pràctiques

la

UPC a la darrera convocatòria

de novembre), l’OPE ha elaborat

Participeu!

de

sobre

interessats

ITN
en

presentar-hi propostes.

apunten que aquesta acció es

Paral·lelament estem organitzant

mantindrà

el

una sessió de treball pel proper

subprograma Initial Training for

mes de juny. Si esteu interessats

també

sota

Researchers en el context del
nou programa marc H2020.

en participar podeu enviar-nos
un correu.
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Entrevista a l’investigador: IVAN ÁLVAREZ LEÓN (IOF FELLOW 2012)
Actualment, es troba en fase de defensa de
tesi doctoral a l’Escola d’Arquitectura de la
Universitat Politècnica de Catalunya.
Com vas conèixer de l’existència de
les Accions Marie Curie? Havia sentit
com d’interessants podien ser les Marie
Curie Actions per a la carrera
investigadora. Una setmana després, el
CTT va organitzar unes jornades
d’informació.
Què és el que trobes més interessant/
avantatjós dels programes Marie
Curie? La cooperació internacional i el
nivell d’excel·lència de la recerca.
Havies enviat ja altres propostes que
van estar rebutjades o és la primera
vegada que sol·licites una MC? És la
primera vegada, ha estat una gran sorpresa.

de beques: l’Oficina de Projectes Europeus
de la UPC i el Punt Nacional de
Contacte.
L´últim dels inconvenients va ser el
meu nivell d’anglès. La col·laboració
amb el traductor també va ser
extraordinària. Tenia experiència en
presentar informes a la UE i sabia
els termes i estils d’escriptura que
sol·liciten en convocatòries com la
Marie Curie Actions.
Quins són els factors d’èxit que
assenyalaries de la teva
proposta, aquells que han fet
que la proposta hagi estat
finançada? Tenia una idea molt clara i
estava motivat en desenvolupar-la. La resta,
com qualsevol investigació, implicava anar a
biblioteques especialitzades i estudiar, llegir
altres projectes de recerca que t’ajudin a
desenvolupar la teva idea, i tenir
coneixement sobre el que pensa la UE i el
tema que estàs proposant .

És el primer projecte europeu en el
que participes? El 2009 vaig participar en
la ―Regione Autonoma della Sardegna‖ amb
ajuda de la UE que va oferir un programa
d’ajudes per a joves investigadors.

No obstant, si llegeixo la valoració que van
enviar els avaluadors, els factors que més
van tenir en compte, van ser la
transversalitat, la metodologia emprada i la
universitat d’acollida.

Quan de temps has estat per
preparar la proposta? Han estat dos
mesos i, com acostumem a dir, ―a jornada
completa‖.

Com creus que pot afavorir haver
aconseguit un finançament MC en la
teva carrera investigadora?
Sincerament, encara no en sóc conscient.

Quines han estat les principals
dificul ta ts que t ’has trobat?
Bàsicament tres. La primera, trobar la
universitat d’acollida. Em va costar força
temps estudiar els centres de recerca i els
currículums dels professors. La segona, el
desconeixement de com preparar aquest
tipus de convocatòries. Em van assessorar
les persones que realment tenen
experiència en la preparació d’aquest tipus

Com valores el servei prestat per
l’OPE? Extraordinari. En destacaria la
disponibilitat i la professionalitat. Han vist
molts projectes d’investigació i saben
detectar les virtuts i carències de la idea
que li exposes.
Tens algun suggeriment? M’hauria
encantat contactar amb algun arquitecte

que s’haguès presentat anteriorment a
una Marie Curie.
Quin missatge/consells donaries a
investigadors d´UPC que just
comencen i que les seves propostes
han estat rebutjades? Que ho tornin a
intentar fins aconseguir-ho. Sempre he
pensat que totes les idees són bones i que
la diferència és com són desenvolupades i
la manera d’exposar-les. Una persona que
s’hagi presentat té avantatges sobre les
que es presenten per primera vegada.
Coneix el sistema d’avaluació i els
avaluadors li deuen haver indicat els punts
forts i dèbils del seu projecte. Nomes ha
de millorar els dèbils.
En tot moment, em van aconsellar que
respongui a cada un dels punts de la
―Guide for Applicants‖ i que no deixi
sense respondre cap.
I quin consell donaries també als
investigadors -arquitectes que
tradicionalment tenen un encaix
més difícil en el Programa Marc?
Tenim molt a ensenyar i dir en el camp
científic. N’hi ha prou amb una idea i
molta motivació.

CONVOCATÒRIES. Calendari provisional de convocatòries del Programa
L’European Research Council ha fet públiques les dates indicatives de publicació de convocatòries del programa Ideas en el marc de
l’H2020.:
Obertura i tancament de la call Starting Grants: primer i segon trimestre de 2014.
Obertura i tancament de la call Consolidator Grants: segon trimestre de 2014
Obertura i tancament de la call Advanced Grants: darrer trimestre de 2014
Call de Proof of Concept (només per a ERC grantees) amb dues dates de tancament el 2014.
No es preveu convocatòria de Synergy grants per a 2013 i 2014.
Més informació: http://erc.europa.eu/

ALTRES CONVOCATÒRIES
Programme

Thematic Area

Call

Deadline
10/12/2013

Public-Private Partnership Future Internet

publication:

FP7-2013-ICT-FI

COOPERATION

PEOPLE

IDEAS

28/06/2013
ERA-NET Transport "Future Travelling"

Future Travelling Call

04/11/2013

Intra-European Fellowship (IEF)

FP7-PEOPLE-2013-IEF

14/08/2013

International Incoming Fellowships (IIF)

FP7-PEOPLE-2013-IIF

14/08/2013

International Out-Going Fellowships (IOF)

FP7-PEOPLE-2013-IOF

14/08/2013

Career Integration Grants (CIG)

FP7-PEOPLE-2013-CIG

14/08/2013

ERC-2013-PoC

03/10/2013

Calls for proposals for ERC Proof of Concept
Grant

OTHER

PROGRAMS

Competitiveness and Innovation Framework
CIP

Programme (CIP).Entrepreneurship and Inno- CIP-EIP-ECO-INNOVATION-2013

05/09/2013

vation Programme (EIP) Eco-innovation

Consulteu les convocatòries obertes a CORDIS > Calls

JORNADES
Create, Connect, Grow . The biggest ICT event in Europe. 6-8 Novembre 2013. Vilnius
Brokerage Event Announced. ERA-NET Transport .13 Juny 2013. Brusel·les
Future Internet Public-Private Partnership (FI-PPP) – Webinar June 19, 2013.10:00 am – 12:00 pm
El passat divendres 24 va tenir lloc la JORNADA SOBRE LES ACCIONS MARIE CURIE A HORIZON 2020 I ÚLTIMA
CONVOCATÒRIA DEL FP7 (IEF,IIF, IOF I CIG).
200 persones van assistir a una jornada que va comptar amb les
intervencions de Paul Harris, Policy Officer de la Comissió Europea,
i Nicolás Ojeda, Punt Nacional de Contacte. En va seguir una taula
rodona integrada per

Maria José Serna Iglesias, avaluadora del

programa MC ; Marta Ruiz, International Outgoing Fellow
UPC;

Cristina Borràs, directora de l’Àrea d’Internacionalització

d’AGAUR, Lluïsa Romanillos, Gabinet de Relacions Institucionals i
Internacionals de la UPC i Montse Banegas, Promotora i gestora de
projectes de l’Oficina de Projectes Europeus. UPC.

OFICINA DE PROJECTES EUROPEUS
Amb el suport
http://www.upc.edu/euresearch
Correu electrònic: cttinfo.europeus@upc.edu
Telèfon: 934017126

d’EUROCIENCIA

