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I. Resultats. 

Augment de projectes coordinats del  147% 

7PM 2007-2013 (juny) 
Número de projectes 7PM gestionats per la OPE  160 
Finançament total: gairebé 46.000.000€ 
1a entitat catalana en finançament  i en número de projectes adjudicats 
5a institució estatal  en  retorn econòmic i 4a  en número de projectes 
Rati d’èxit 20% 

6è PM 7è PM

15 39 

144 160 

Projectes coordinats Número  Projectes

6è PM 7è PM

 32.085M€  
 45.950M€  

Finançament
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I. Resultats. 
Projectes Marie Curie 
 Total 7PM  30 projectes 
 Finançament de 7.466.314,15 € 
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ii. Oficina de Projectes Europeus 
 

Assessorament i suport integral  en la preparació 
de propostes. 

Assessorament legal i financer  en la negociació de 
contractes  

Gestió integral dels projectes 

Gestió i assessorament al consorci en projectes 
coordinats 

Gestió  en SAP, i Arxiu fisíc del projecte  

Valorització dels resultats dels projectes? 

 

Vigilància programes de finançament en R+D+i 

Accions de Lobby i posicionament  

Participació a plataformes tecnològiques i xarxes 

Web de l’oficina de projectes europeus, butlletí 
“Recerca a Europa” i llistes de difusió 
especialitzades. 

Assessorament per la participació d’investigadors 
com a avaluadors i revisors de la CE. 

Accions de formació especialitzada i preparació 
de  jornades 

 
 

SERVEI 

INTEGRAL 

VIGILÀNCIA i PROMOCIÓ 
 

PREPARACIÓ I GESTIÓ 

ACCIONS TRANSVERSALS 
Segell de qualitat HRSR, C&C  

Participació a fòrums 

PNC Fet…, participació com avaluadors  
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Moderador
Notas de la presentación
Budget:  2.842M€ (for equity & debt instruments, 1/3 likely to be absorbed by SMEs)Bussines angel, F SEMILLA, CrowdSourcing,  IP market place..

http://www.upc.edu/euresearch,
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1.1. European Research Council (ERC) 
1.2. Future & Emerging Technologies (FET) 
1.3. Marie Sklodowska Curie Actions (MSCA) 
1.4. Research Infraestructures (RI) 
 

Excellent Science 
Pilar I 
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Moderador
Notas de la presentación
Trets comuns entre tots els programes agrupats sota el Pilar de Ciència Excel·lent:Bottom upFinancia ciència excel·lent, fronteraEs financien els rrhh
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“Opportunities for training and career development” 
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Notas de la presentación
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Destacats 
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 Enfocament Bottom-up  
 Regla de mobilitat ( a la contractació  
 Foment de noves habilitats i competències  
 Creativitat 
 Enterpreneurial 
 Open recruitment i condicions atractives (Charter And Code)  
 La mobilitat és un requisit: transnacional i/o sectorial 
 Èmfasi en activitats de divulgació i de comunicació de la recerca   
 International, intersectorial and interdisciplinary ( i3)  

 

 
 

 

Moderador
Notas de la presentación
Enfoque ¨Bottom-up¨ Apoyo a la carrera investigadora Fomento de nuevas habilidades y competencias Movilidad: transnacional y sectorial Excelentes condiciones de trabajo y empleo, equilibrio de género e igualdad de oportunidades Amplia participación industrial: participación de empresas (incluyendo PYMES) y actores socio-económicos Fuerte énfasis en actividades de divulgación y en actividades de comunicación de la investigación 
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Innovative 
Training 

Networks 
Early Stage Researchers   

 
 
  

Research 
Innovation Staff 

Exchange 
Exchange of staff 

COFUND 
Cofunding or regional, national and international programmes 

 
Individual 

Fellowships 
Experienced Researchers 

 
  

Update on 2014 / 2015 calls (to be confirmed): 
 ITNs: call opened December 2013 – Deadline 8th April 2014  

 IIFs: call planned to open 2014  

 COFUND: call planned to open 8th July 2014 – Deadline 18th November 2014  

 RISE: call opened December 2013 – Deadline 24th April 2014  

Researchers Night 
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Característiques 
 Adreçada a Experienced (ER). 
 Durada entre 12 i 24 mesos  (GF +12 mesos reintegration). 
 Possibilitat secondment  a Europa, ( non academic sector)  entre 3 i 6 mesos. 

Tipologies 
 European Individual Fellowships 12-24 months 

• European or associated countries  Host 
 

 Global Fellowships 12-24 months 
• Secondment to a third country, Host EU  

Finançament 

R&I Action (100% funding) 
 

 

Individual Fellowships (IF)  
(Nurturing excellence by means of cross-border and cross-sector  mobility)  
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Característiques 
 Col·laboracions internationals i intersectorials. 
 Joint research or/and innovation projects. 
 ESR i ER. 
 entre 1 i 12 mesos. 

Tipologies 
 Mobilitats a Europa_ Intersectorial Stream 
 Mobilitats fora d’europa – International Stream  intersectorial or not  

Finançament 

R&I Action (100% funding). 
 

 

Research and Innovation Staff Exchange (RISE)  
(Stimulating Innovation by means of cross-fertilisation of knowledge)  
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Característiques 
 Co finançament de programes nous o ja existents. 
 Un únic participant. 
 Propostes multianuals . 
 No es poden finançar investigadors que ja estiguin contractats per la institucion.  

Tipologies 
 Doctoral: ESR Ampliar i desenvolupar competències en programes de doctorat 

• Els investigadors s’han de matricular en un programa de doctorat 
• Importància la supervisió qualitativa i quantitativa 

 Felloships : ER Individual research training and career development 
• Programes a dates regulars de le selecció  
• Similiars a les IF 
• Es poden acotar les disciplines ( prioritat RIS3 strategies)  

Finançament 

 Co fund (50 % funding). 
 

 

Co- funding of regional, national and international  
programmes (COFUND)  
Increasing the structural impact by co-funding the activites  
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Característiques 
 Es financen les activitats de la nit dels investigadors. 
 Promoció  de la carrera científica especialment entre  la gent jove.  
 Es contemplen diversitat d’activitats. 
 Qualsevol entitat EU o associat i/o partnership a nivell regional, nacional o internacional. 

Finançament 

 Co fund (100 % funding). 
 

 

Researcher’s Night  (NIGHT) 
Increase awareness of research and innovation  activities  
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Aspectes Generals  
 Adreçada a Early Stage Researchers (ESR).  
Mobilitats d’entre 3 i 36 mesos, i projectes de durada aprox. 48 mesos  
Participen consorcis entre universitat, empresa, institucions de recerca. 
 Important l’exposició dels ESR al sector privat. 
 
 
 

 

 

Tipologies de participants  
 Beneficiaris 
 Partner Organization  

(formar una nova generació de ESR creatius, emprenedors i innovadors)  
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Moderador
Notas de la presentación
S’elimina la possibilitat de contractar Experience Researchers de les anteriors convocatòries Les dimensions del Consorci anirà en funció de la subtipologia de programa Diferència entre: Beneficiaris- full participants; signen el GA; contracten, supervisen acullen i formen investigadors, reben finançament  Partner Organization- complementen el programa de formació, no signen GA, no contracten investigadors ni reben finançament directe del projecte. El que si que poden es rebre finançament per les activitats de formació realitzades. Hauran de presentar una carta de compromís. 
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 Tipologia d’activitats 
 Projecte de recerca conjunt 
 En primer lloc projectes personalitzats de formació 
 Desenvolupament d’activitats en xarxa que explotin formació interdisciplinar, 

intersectorial. ECTS 
 Cursos de formació estructurada 
 Intercanvi de formació entre els membres de la xarxa via secondments 
 Convidar investigadors visitants 
 Formació en competències transversals 
 Participar en activitats de la pròpia organització 
 

Finançament (orientatiu)  
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Researcher Unit Costs Institutional Unit Costs 
Monthly líving allowance Mobility allowance Family allowance Research Tranining & Network Costs Management and Overheads 

3.110 €/m 600 €/m 500 €/m 1.800 €/m 1.200 €/m 
Correction Coeficient         

Moderador
Notas de la presentación
El 40% del pressupost màxim per país ( llevat del cas de les EID)
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 Tipologia  

A. European Training Network (ETN):  
 Mínim 3 beneficiaris de  països EU o Associat 
 Xarxes d’entre 6 i 10 membres 
 Contractació 540 investigadors/mes màxim  
 Secondments fins un màxim de 30% del temps.  
 Recomanat que els ESR estiguin matriculats en un programa de doctorat 
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Moderador
Notas de la presentación
Tots els beneficiaris han de contractar investigadorsNo és un requeriment però  s’espera que els beneficiaris provinguin de diferents sectors de manera que ofereixin formació intersectorial  i intedisciplinar , al mateix temps que una organització de la supervisió de qualitat. 
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 Tipologia  

B. European Industrial Doctorate (EID) 
 Mínim 2 beneficiaris un acadèmic i un no  acadèmic  de 3  països EU o Associat 
 Xarxes d’entre 6 i 10 membres 
 Contractació 540 investigadors/mes màxim  ( excepte consorcis de només 2 beneficiaris) 
 50% del temps  al beneficiari no acadèmic 
 Secondments fins un màxim de 30% del temps.  
Requeriment Obligatori 
 Matricular-se en un programa de doctorat impartit pel beneficiari acadèmic 
 Consortium Agreement 
 Supervisió compartida  
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Moderador
Notas de la presentación
Beneficiari acadèmic amb capacitat per emetre titols de doctorat (UPC)Opció que hi hagi  partners complementaris.EID de 2 beneficiaris 180 investigadors/mesLa recerca s’ha de enmarcar en el programa de doctorat d’alguna manera, i hauria de crear una relació de llarga d’urada entre la empresa i la acadèmia. La supervisió té un paper molt important en les convocatòries ITN
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 Tipologia  

C.  European Joint Doctorates  
 Mínim beneficiaris de 3  països EU o Associat 
 Amb capacitat per emetre títols de doctorat 
 Participació del sector no-acadèmic és esencial 
 Contractació 540 investigadors/mes màxim  
 Secondments fins un màxim de 30% del temps.  
Requeriment Obligatori 
 Matricular-se en un programa de doctorat 
 Proporcionar un programa de doctorat  conjunt, doble o múltiple 
 Supervisió conjunta “joint governance structure” 
 “Letter of institutional committment” de la institució 
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Moderador
Notas de la presentación
El consorci ha de proposar un programa doctoral conjunt que tingui com a objectiu  superar les barreres nacionals, sectorals i interdisciiplinar  a través d’una recerca doctoral. Promoure la mobilitat dels doctorands i Propiciar una cooperació a llarg termini entre els beneficiarsiLes propostes han d’incloure un programa doctoral coherent, on s’indiquin clarament  quin són el elements comuns per tots els investigaodrs i aquells que seran especificament dissenyats pels investigadors. Les propostes han de demostrar com el programa de doctorat conjunt esta integrat en un programa doctoral i una formació de recera existents, I incloure una llistat tentativa  dels projectes de recerca  individuals que es completaran en el marc del projecte. També s’haura de demostrar que l’esquema conjunt es convertirà en un referent a nivell europeu i contribuirà a millorar la qualitat dels programes de doctoratSi finalment s’accepta la proposta es demanarà  una còpia de l’agreeement  final entre institucions com a deliverable del projecte.
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 Proposta 
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7PM 

H2020 

Moderador
Notas de la presentación
List of participants: completar les taules que adjunten en les que  estan diferenciats les insitucions acadèmiques i les no acadèmiques (abans SMEs). La part de la proposta no pot superar els 30 fulls. En el 7PM especificaven extenssió per apartat ara el global. Summary : pot esser el mateix que l’abstract. L’estructura s’ha simplificat/ racionalitzat considerablement. Fusionant els apartats de S&T quality i Training. Sovint hi havia confusió entre conceptes com quality of the research training programme i el training programme
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Proposta 7PM      H2020 
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Moderador
Notas de la presentación
Comparació podem veure quins són els factor/criteris que més rellevants i quins passen a tenir un paper protagonista quan abans no el teníen tantResearch programmeTraining programmeSupervisióI la cohesió del consorciTot sota un marc d’excel·lència La suma dels 2 al 7Pm era del 60% ara és del 50%. 
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1) Research Freedom 
2) Ethical principles
3) professional Responsibility 
4) professional attitude
5) contractual and legal obligations
6) Accountability
7) Good practice in Research
8) dissemination, exploitation of results
9) Public engagement
10) Non discrimination 
11) Evaluation / appraisal Systems
12) Recruitment
13) Recruitment code
14) selection
15) Transparency
16) Judging merit
17) Variations in the chronological order of CVs 
18)Recognition of mobility experience
19) Recognition of qualifications 
20) Seniority
21) Postdoctoral appointments

22) Recognition of the profession
23) Research environment
24) Working conditions
25) Satability and permanence of employment
26) Funding and salaries
27) Gender balance
28) Career development
29) Value of mobility
30) Acces to career advice 
31) Intellectual property rights
32) co authorship
33) Teaching
34) Complains
35) Participation in decision-making bodies
36) Relation with supervisors
37) Supervision and managerial duties
38) Continuing Professional Development
39) Access to research & continuous development 
40) Supervision

                    The European Charter for Reseachers     The Code of Conduct for the  
          Recruitment of Researchers  
      

Moderador
Notas de la presentación
Ambdós promouen  condicions de treball atractives i processos de contractació oberts. Es tracta d’una “recomanacions” a les institucions que es preveu apliquin.UPC 2013 incorporació del C&C I estem treballant pel HRSR 
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1. SUMMARY 

 

2. EXCEL·LÈNCIA (50%) 

 Qualitat, aspecte innovador i credibilitat del programa de recerca 

 Qualitat, aspecte innovador del programa de formació  

 Qualitat de la supervisió 

 Qualitat de la interacció  entre les organitzacions participants  
 

Moderador
Notas de la presentación
List of participants: completar les taules que adjunten en les que  estan diferenciats les insitucions acadèmiques i les no acadèmiques. La part de la proposta no pot superar els 30 fullsSummary : pot esser el mateix que l’abstract. RECERCA- Introducció dels objectius i vista general del programa de recerca- EJD i EID els projectes han de descriure  els projectes de recerca en el marc del programa de doctorat- Caldrà explicar la metodologia  de recerca( WP, institució leader, ESR involucrats –> taula de WP)- Originalitat i innovació. Entenent innovació en el marc de l’estat de l’art de programes, xarxes  o doctorats existents7PM: 	necessària aproximació multisectorial, intersectorial, i multidisciplinar ( que aquest darrer es suporti en l’expertesa dels partners)	programa de treball manca de concreció, objectius quantificables i mesurables. La metodologia de la recerca no està ben descrita.	No incorpora valor afegit (innovació?), no ben demostrats aspectes innovadors més enllà estat de l’art. 	La proposta no és oportuna en el temps.	TRAINING PROGRAMMEEstructura de la formació en les ETN i del programa de Doctoral als EID, EJD. Incloent activitats en xarxa, etc…taula recruitment i d’esdeveniments. Role de les institucions no acadèmiques 7PM: 	- transferència no ben detallada, o competències no ben descrites	- carácter intersectorial no ben demostrat	- descripció del programa poc concret, manca de contingut. Es descuida la formació en habilitats complementàries	- desequilibri notori entre activitat local i en xarxa	- risc en la utilització dels ESR en tasques de docència	SUPERVISIÓ (c&c SUPERVISION!)- Qualificació i experiència dels supervisors- Proposta de supervisió presentada (obligatori per les EID, EJD)- Contribució del sector no acadèmic a la supervisió- Identificació clara del supervisor, que siguin experts, mecanismes de feedback.,etc.. Ha d’incloure representants de tots els beneficiaris i partners( equilibrat en gènere i inclús representants dels fellows) -Molt important cal que es cuantifiqui en el temps. El supervisor és l’encarregat de vetllar per l’equilibri entre la formació científico/ tecnològica i les competències transversals. Es valorarà la comunicació continuada i fluida entre els membres i intercanvi de bones pràctiques. 7PM:	- procediments de supervisió no suficientment detallats, ni coordinats	- haguès estat desitjable una convinació entre supervisor acadèmic i industrial 	- la mentorització dels socis industrials no queda ben definida. COMPLEMENTARIETATContribucio de TOTS els participants en el programa de recerca i formacióExposició dels investigadors  als diferents entorns
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3. IMPACTE  (30%) 

 
 En noves carreres professionals: millorar rrhh, condicions treball,  
habilitats… 

 
 Contribució del programa a nivell europeu 

 
 Eficàcia de les mesures de comunicació i divulgació previstes 
 

Moderador
Notas de la presentación
Ens agrada utilitzar el simil de cercles concèntrics per explicar quin és l’impacte esperat de les propostes presentades. S’han de tenir en compte les estratègies europees, per ex, Flagships, Europa 2020. Innovative Union…IMPACTE INVESTIGADORS-Impacte en la carrera dels investigadorsFP7: 	No queda clar com es millora l’empleabilitat dels fellowsCONTRIBUCIÓ EUROPEA: amb l’objectiu de millora la capacitat d’innovació incloent el potencial per: Contribució del sector no acadèmic al programa doctoralContribució al desenvolupament de programes de doctorat conjunt i les seves estructures (EJD només) Role de les institucions no acadèmiques FP7: 	- els objectius a llarg termini i l’impacte a l’ERA són poc significatiusEFICÀCIA DE LES MESURES DE COMUNICACIÓ (C&C public engagement i dissemination and exploitation fo results) Comunicació i estratègia de compromís públic Difussió dels resultat de la recercaExplotació dels resultats i propietat intel·lectual	- No es detallen mecanismes de valoració de les activitats de difusió	-Activitats concretes 
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3. IMPLEMENTACIÓ (20%) 

 
 Eficàcia i coherència del programa de treball… 

 
 Idoneitat de l’estructura de Management i procediments 

 
 Idoneitat de les infraestrucrures de les institucions  

 
 Competències, experiències ,  complementarietat i compromís  
 de les orgranitzacions aparticipants  
 

Moderador
Notas de la presentación
Programa de treballDescripció dels WP (4.1a,  list of major deliverables (4.1.b),  list of major milestones (4.1.c) , projectes individuals (4.1.d), Gantt chart ( s’adjuntaràn taules) Idoneitat de l’estructura de Management i procediment (C&C  Recuritment i Sel·lecció)Euraxess jobs Organització de la xarxa i estructures de gestrióEstructures de govern conjuntes . Per EJD: adminissió, selecció, supervisió, seguiment, i assessorament conjunt, procediments.Supervisory boardMonitoratge del programes individualsGestió del riscIPRAspectes de génere InfraestructuraComplementarietatsComposició del consorci i complementarietatsComprmís de les institucionsAl punt 5 es descriuran les institucions 
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 Key issues   
 Supervisory board 
 Recruitment. Euraxess  
 European Charter for Researches and Code  of Conduct for Researchers. UPC adherida 
 Competències transversals. Programació UPC 
 Activitats de comunicació i divulgació. ( possible compromís sector públic) 
 EJD. Acceptació Oficina de Doctorat UPC.  
 Ethical issues 
 Dealine: 9/04/2014 
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Moderador
Notas de la presentación
Supervisory boardMemebres de totes les istitucions, incloses empreses i fellows. Gender balanced. Tenim exemples La gestió de la contractació ha de ser conjuntaLes tasques són de supervisió de la recerca i la formació, competències transversals. Comunicació activa entre ells, i àgil Charter and Code. De fet referències explícites als textos de referènciaFormació transversals Divulgació i Comunicació. Accions concretes, realistes, i tangibles. Setmana de la Ciència etc… tenim exemples. Rellevant la trasferència a la societat i les vocacions científiques. Ethic issues,. Totes les propostes considerades per rebre finançament  seran revisades a nivell ètic. 
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Moltes gràcies! 
cttinfo.europeus@upc.edu 
www.upc.edu/euresearch 
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