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1. La UPC posa en marxa el nou portal OPEN ACCESS
Publicar en accés obert a internet els articles de revista, els
llibres o les dades de recerca permet posar a l'abast de tota

Continguts:
1.La UPC posa en marxa
el nou portal OPEN
ACCESS
2.La CE obre nous
períodes de consulta
d’interessos
3.Balanç del primer
semestre d’HORIZON
2020
4.Primeres dades de les
ERC Grants
5.Resolució provisional
de la convocatoria
Europa Investigación
6. Properes
convocatòries i

la societat els resultats de la recerca dels investigadors. A més, l’eliminació de barreres tecnològiques, econòmiques i legals (drets de copyright) d'accés a la informació científica fa més efectiva la recerca i més
visibles els seus resultats.
Aquesta és l'aposta de l'Horitzó 2020 i de la Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación que disposen que els investigadors que gaudeixin d'un ajut europeu o estatal han de facilitar l’accés
obert als articles científics publicats en el marc del projecte.
Per l’acompliment d’aquests mandats, cal publicar en revistes d’accés obert (via daurada) o bé fer difusió
de l’article després d’un temps d’embargament (via verda). En ambdós casos, és obligat dipositar-lo en un
repositori, com ara UPCommons.
Amb la seva política institucional d’accés obert i mitjançant els sistemes d’informació DRAC i UPCommons,
la UPC posa al servei dels investigadors les eines per a l’acompliment del requisit de publicar en obert les
seves publicacions.
A més, per uns determinats programes, la CE (Comissió Europea) ha iniciat un pla pilot on es requereix també el dipòsit en obert de les dades de recerca i on els participants poden dipositar-les al repositori europeu
Zenodo o altres.
A Publica, web del Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius, es pot consultar tota la informació relativa
a l’accés obert així com els requisitis i terminis sobre com publicar en obert a la UPC
En aquest sentit l'Oficina de Projectes Europeus i el Servei de Biblioteques estem a la vostra disposició per
donar-vos suport en el compliment d'aquest recent mandat de la CE.
Més informació a:
Accés obert i H2020, Open Access_FAQs

deadlines
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extensions de la durada

2. La Comissió Europea obre nous períodes de consulta
d’interessos

dels Grant Agreement
8. ICT Proposers’ Day
2014: 9 i 10 d’octubre a
Florència
9.Voleu obtenir
finançament euroeu?
L’OPE us assessora
10.L’OPE tanca per
vacances d’estiu

Des de l’OPE es promou la participació activa de la
comunitat
investigadora
en les
consultes
d’interessos que obre periòdicament la CE y el
CDTI. Darrerament us hem informat via e-mail, de
l’obertura de la consulta, per part de la CE, de cara
als propers programes de treball del Repte Social
1 SALUT (formulari per participar-hi).
Tanmateix, el CDTI també ha obert un període de
consultes d’interessos pel Repte Social 2 de
Seguretat
alimentària,
agricultura
i
silvicultura sostenibles, investigació marina,
marítima
i
d’aigües
interiors
i
BIOECONOMIA (formulari per participar-hi).

Podeu participar a través dels formularis que ha
habilitat el CDTI, indicant quines àrees prioritàries
haurien de contemplar els propers programes de
treball.
Heu de tenir en compte que els temes proposats
han de ser d’un ampli interès per a Europa, que
englobin àrees d’alt valor afegit i que puguin tenir un
gran impacte. No es repetiran els tòpics inclosos en
els programes de treball 2014-2015. Concretament:
WP 2014-2015 Repte Social 1
WP 2014-2015 Repte Social 2
La primera revisió de la consulta es portarà a
terme en base a les respostes rebudes abans del 17
d’agost, tot i que poden haver revisions més
endavant.
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RECORDEU:
Si esteu interessats en
presentar una
proposta coordinada
és IMPORTANT
que contacteu amb
l’Oficina amb
antelació, ja que
l’ÈXIT d’una bona
proposta està en la
correcta planificació i
organització a l’hora
d’elaborar-la.

3. Balanç del primer semestre d’HORIZON 2020
El DG de Recerca i innovació ha fet públiques les primeres dades del programa de finançament Horizon 2020. A la
primera volta de convocatòries, amb un pressupost de 15.000 milions €, s’han presentat unes 16.000 propostes, el
doble de les presentades durant el mateix període del 7PM. En termes generals es preveu una taxa d’èxit que gira
entorn l’11%, no obstant, depenent del programa de treball i els tòpics en que es presenten les propostes, aquest
percentatge pot variar.
La participació empresarial ha augmentat fins a un 44%, respecte el 29% en el 7PM. Les temàtiques amb més participació han estat Salut, Alimentació, TIC i ciber-seguretat.
La Comissió Europea preveu informar dels resultats de l’avaluació de les convocatòries Space 2014 i ICT 2014, el
26 d’agost i 23 de setembre, respectivament. Recordeu que el termini màxim establert per a l’avaluació de propostes és de 5 mesos.
Aquesta informació es farà arribar als coordinadors de totes les propostes a través de l’informe d’avaluació individual (ESR). No està previst que participants, representants nacionals en el Comité de Programa i PNC, rebin informació relacionada amb les avaluacions abans d’aquestes dates.
A l’apartat call updates del Participant Portal, podeu consultar el nombre de propostes presentades a la primera
convocatòria de l’H2020.
Segons les dades que disposa l’OPE:, la UPC ha presentat en total 136 propostes. Dins del programa HORIZON
2020 i dividides per pilars las següents 122 propostes
Pilar 1: Ciència Excel·lent
 ERC: 16
 FET: 1
 Research Infraestruc: 1
 MSCA: 33

Pilar 2: Lideratge Industrial
 LEIT-ICT: 22
 LEIT-NMP: 12
 LEIT-Space: 4

Pilar 3: Reptes Socials
 SC1: 9
 SC2: 1
 SC3: 8
 SC4: 9

 SC5: 4
 SC6: 1
 SC7: 1

Altres programes de finançament: 14 propostes

4. Primeres dades dels ERC Grants 2014
Starting Grant 2014, 2a fase (*)
El Servei de Projectes Europeus i Internacionals de
l’AGAUR organitza una sessió de simulacres
d’entrevistes per a recolzar els candidats a les Starting
Grant 2014 que han superat la primera fase d’avaluació
i, s’enfrontaran al panell de l'ERC a Brussel·les. Les
entrevistes de l’àmbit temàtic de PE tindran lloc el
proper dia 5 de setembre durant el matí amb una
durada total aproximada de 45 minuts per persona.
L’Oficina Europea i l’ISCIII també organitzen simulacres
d’entrevistes.
(*) podeu trobar
aquests articles en els
debats publicats al
nostre grup de
Linkedin, si són del
vostre interès podeu
participar i deixar els
vostres comentaris.

Consolidator Grant 2014 (*)
S’han publicat les dades de participació. L’ERC-2014CoG, és la segona convocatòria del programa Horizon
2020 amb un pressupost de 713 milions €, un
increment del 15% que permetrà finançar prop de 400
subvencions.

S’han presentat un total de 2.525 propostes, un 31%
menys respecte la convocatòria anterior, segons l’àmbit
les dades són les següents:





Physical Sciences & Engineering: 1.201
Life Sciences: 797
Social Sciences & Humanities: 527

Advanced Grant 2014, convocatòria oberta
El deadline de la convocatòria ERC-2014-ADG és el
21/10/2014.

Propostes presentades per la UPC
 Starting Grant: 8 propostes, passant 1 d’elles a la


2a fase
Consolidator Grant: 7 propostes

Per a més informació sobre les subvencions ERC,
cliqueu aquí.

5. Resolució provisional de la convocatòria Europa Investigación
El 04/07/2014 s’ha publicat la resolució provisional de la convocatòria corresponent a las ACCIONES DE
DINAMIZACIÓN DE CARACTER INTERNACIONAL EUROPA INVESTIGACIÓN. Amb un import màxim de
25.000€, aquests ajusts estan destinats a finançar les despeses per elaborar propostes coordinades de consorcis
europeus liderats per institucions espanyoles. A la UPC se li han concedit 6 de les 87 sol·licituds acceptades.
ESTÀ PREVIST QUE AL GENER de 2015 es publiqui una nova convocatòria d’aquests ajuts. Us mantindrem
informats.
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6. Properes convocatòries i deadlines
A continuació podeu consultar els terminis més immediats per a presentar les vostres propostes.
Per a més informació, cliqueu aquí o bé a la convocatòria que vulgueu consultar.

Pilar Ciència Excel·lent

ag set

oct nov des

ag set

H2020-EINFRA-2014-2

2

H2020-EE-2015-1-PPP

H2020-INFRASUPP-2014-2

2

H2020-LCE-2014-2

10

H2020-INFRADEV-1-2014-1

2

H2020-LCE-2015-1

3

H2020-INFRAIA-2014-2015

2

H2020-MG-2014-SingleStage-B

28

H2020-GV-2014

28

ERC-2014-PoC
H2020-FETOPEN-2014-2014-2

1
30
25

d’AGOST!

arribar qualsevol consulta
o les propostes per a la
16

H2020-NMP-2014-two-stage

7

H2020-WATER 2015-two-stage

16

H2020-NMP-GV-2014

7

H2020-SC5-2015-two-stage

16

27

H2020-REFLECTIVE-7-2014

H2020-EO-2015

27

H2020-DRS-2014

28

H2020-COMPET-2015

27

H2020-BES-2014

28
28

9

H2020-FCT-2014

H2020-EeB 2015

9

Spreading
Spreading Excellence
Excellence and
and widening participation

25

H2020-WIDESPREAD-2014-1
9

H2020-WIDESPREAD-2014-2

H2020-SMEINST-1-2014

17

Ciència per i amb la Societat

H2020-SMEINST-2-2014

17

H2020-SEAC-2014-1

2

9

H2020-GERI-2014-1

2

H2020-INNOSUP-2014-4

9

H2020-GARRI-2014-1

2

H2020-ISSI-2014-1

2

Pilar Reptes socials
H2020-PHC-2015-two-stage

cttinfo.europeus@upc.edu

25

H2020-INNOSUP-2014-3

16

la bústia

17

H2020-SPIRE-2015

H2020-INNOSUP-2014-5

telèfon 93 401 71 26 o a

30

H2020-FoF-2015

H2020-ICT-2014-2

seva revisió abans del
divendres 1 d’agost al

16

H2020-PROTEC-2015

Finalització de
terminis durant el mes

16

H2020-WATER 2014-two-stage

IMPORTANT:

us preguem que ens feu

H2020-WASTE-2015-two stage

Pilar Lideratge Industrial

nov des
9

H2020-WASTE-2014-two stage

H2020-FETHPC-2014

oct

Accions indirectes
Indirectes i EURATOM
14

NFRP-2014-2015

17

7. Restricció en les extensions de la durada dels Grant
Agreement
El DG de Recerca i Innovació de la Comissió Europea
ha fet públic en un comunicat l’enduriment dels criteris
per acceptar extensions en la durada de projectes i,
només s’acceptaran en casos molt concrets i quan es
justifiqui que aporten un clar valor afegit al projecte o
quan fets externs impossibilitin poder realitzar les
tasques en els terminis establerts en el contracte.

Tanmateix, els terminis de presentació dels reporting
tampoc s’han respectat, retardant l’avaluació dels

En el 7PM, gairebé el 50% dels projectes no van poder
finalitzar-se en els terminis establerts i van necessitar
extensions via amendments del GA, posant de manifest
que no es tracta d’un procediment excepcional, tal com
era la intenció inicial sinó una pràctica habitual, fet que
la Comissió vol evitar.

Podeu consultar la carta enviada per la CE

resultats de la recerca i el tancament del projecte.
La Comissió Europea realitzarà un major seguiment per
garantir que tant els GA com els posteriors reportings
es portin a terme segons les condicions establertes.
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8. ICT Proposers’ Day 2014: el 9 i 10 d’octubre a Florència
El proper mes d’octubre tindrà lloc a Florència el ICT
Proposers’ Day. L’acte està adreçat aquells
investigadors que tinguin interès en presentar una
proposta a la propera convocatòria del Programa de
Treball d’ICT (2015).

governamentals de tota Europa. Amb l’objectiu de
portar a terme una millor planificació i organització de
l’assistència a la jornada, aquells investigadors que
tingueu pensat anar, podeu posar-vos en contacte amb
l’OPE mitjançant els canals habituals.

S’han planificat diverses activitats amb una activa
participació dels PNC (Puntos Nacionales de Contacto),
que entre d’altres inclou un Face2Face meetings i
brokerage events. Tanmateix durant l’ICT Proposers’
Day 2014, tindrà lloc un pre-proposal check event. Serà
una bona oportunitat per forjar relacions amb
partners de qualitat dins l’àmbit acadèmic, institucions
de recerca, teixit industrial, PIMES i representats

Recorda:
ICT Proposers’ Day 2014
Dates: 9 i 10 d’octubre
Lloc: Florència, Itàlia
Acte gratuït
Organitzador: Comissió Europea, DG for CNECT
informació i inscripcions

9. Voleu obtenir finançament europeu? l’Oficina de Projectes
Europeus us assessora
L’Oficina de Projectes Europeus està al vostre
servei per assessorar-vos durant les diferents fases de
la vida d’un projecte europeu.
El serveis que us ofereix l’OPE engloben tres fases:
promoció, proposta, negociació i execució de
projectes.

NOVETATS 2.0
Estem treballant per millorar els nostres canals de
comunicació, amb l’objectiu de facilitar-vos l’accés a
tota la informació necessària pels vostres projectes.

Portal en català

Dins la fase d’elaboració de propostes us donem
suport a l’hora de preparar pressupostos, redactar
propostes, cercar socis, així com introduir les dades
administratives al Portal del Participant.
Posteriorment, un cop presentades les propostes, fem
el seguiment i avaluació dels resultats amb la
col·laboració dels Punts Nacionals de Contacte.

Participeu!

En aquest sentit, us recordem un cop més, la
necessitat d’informar-nos en el cas de voler presentar
Si voleu que tractem algun
propostes.
aspecte de la recerca
europea al butlletí, voleu
que presentem el vostre
projecte o teniu altres
suggeriments, escriviu-nos
a

Contacta amb nosaltres:

Ja podeu trobar la versió en català del nostre portal
(creat inicialment només en anglès), amb informació
actualitzada d’HORIZON 2020 i la resta de
programes de finançament europeu.

Codi QR
I, per estar informat en tot moment des
del vostre smartphone o tablet, el codi QR
us redirigeix ràpidament a la nostra pàgina
web.

cttinfo.europeus@upc.edu

Linkedin

També podeu adreçar-vos als gestors de les diferents
delegacions territorials.

L’Oficina ha obert un grup a la xarxa Linkedin, on
trobareu les darreres novetats sobre projectes
europeus.

cttinfo.europeus@upc.edu

10. Tancament de l’OPE durant les vacances d’estiu
Us recordem que l’Oficina de Projectes Europeus, així com la resta de serveis de la UPC, romandrà tancada durant les vacances d’estiu
(4 al 24 d’agost), d’acord amb les directrius de gerència.
Us preguem que ens feu arribar qualsevol consulta a la bústia cttinfo.europeus@upc.edu i us respondrem el més aviat possible.

OFICINA DE PROJECTES EUROPEUS
http://www.upc.edu/euresearch
es.linkedin.com/in/euresearchprojectsoffice/
cttinfo.europeus@upc.edu
Telèfon: 934017126

AGRAÏMENTS: Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius

