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LA UPC SUPERA EL LLINDAR DELS 100 PROJECTES HORIZON2020
1

d’acord amb l’estudi publicat pel el CDTI el març 2017. Aquest
estudi

2

també mostra uns excel·lents resultats per a Catalunya ,

que és la primera comunitat autònoma quant al finançament procedent del programa H2020.
A data d’avui la UPC ha aconseguit 104 projectes H2020 que sumen
un total de 42,7M€ de finançament.
A la UPC destaquen els resultats aconseguits en els subprogrames
La UPC ha superat el llindar dels 100 projectes finançats

European Resarch Council (ERC) amb 8,1M€, seguit del programa

pel programa europeu HORIZON 2020 (H2020), situant-se

dedicat a Tecnologies de la Informació i Comunicació (ICT-LEIT,

com a primera universitat espanyola en captació de fons

segons les sigles en anglès) amb 7,1M€ i, en tercer lloc el

d’aquest programa de recerca i innovació.

sub-programa Marie Sklodowska-Curie (MSC).

La UPC és també la tercera institució espanyola, situant-se en primer lloc la Agencia Estatal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), seguida de la Fundación Tecnalia Research & Innovation,

RESEARCH DATA MANAGENT PLAN
Llegeix l’article

1

Participació espanyola en H2020. Resultats provisionals per temàtiques.

2

Participació espanyola en H2020. Resultats provisionals per CCAA.

Nota resum.

LA UPC PARTICIPA EN EL PROJECTE
GEECCO, DIRIGIT A LA INCORPORACIÓ DE LA
PERSPECTIVA DE GÈNERE EN LES UNIVERSITATS
EUROPEES
Llegeix l’article

PROPERES JORNADES:
Jornada MSCA—IF 07/06/2017

Jornada RRI 04/07/2017—04/07/2017
Llegeix la nota

LES ERC GRANTS ARRIBEN AL SEU DESÈ
ANIVERSARI
Llegeix l’article

TERMINIS DE LES PROPERES
CONVOCATÒRIES
Consulta les dates

RECORDA que l’Oficina de Projectes
Europeus, com la resta de la UPC, romandrà
tancada durant les vacances d’estiu (31 de
juliol al 20 d’agost), d’acord amb les directrius
de gerència.
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LA UPC PARTICIPA EN EL PROJECTE EUROPEU GEECCO
La UPC aconsegueix participar en el projecte europeu GEECCO, dirigit a la incorporació de la perspectiva de gènere en institucions dedicades a la recerca.
De les 23 propostes europees presentades, el projecte GEECCO―Gender Equality in Engineering through Communication and Commitment―, va ser un dels dos projectes finançats en la convocatòria SwafS-03-2016-2017
Support to research organisations to implement gender equality plans, inclosa dins del programa europeu H2020.
En el projecte GEECCO participen vuit institucions de set països europeus i compta amb un finançament de 2M€,
dels quals 262.883€ corresponen a la UPC.
Gràcies a aquest projecte, les diverses unitats i responsables de la UPC especialitzats en matèria de gènere, es duran a terme accions dirigides a l'aplicació dels plans de gènere en l’àmbit de la presa de decisions i la carrera professional així com l'aplicació de la perspectiva de
gènere en l'ensenyament i la investigació. Tanmateix, la UPC és la responsable del paquet de treball de disseminació, comunicació i
explotació de resultats.

El projecte s’ha iniciat el mes de maig de 2017 i la propera reunió i taller de formació tindran lloc del
16 al 18 d’octubre a Barcelona.
Us mantindrem informats de les iniciatives que tenim previst desenvolupar en el marc del projecte GEECCO.
No obstant, si esteu interessats en rebre més informació, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres, enviant un correu a l’adreça cttinfo.europeus@upc.edu

DATA MANAGEMENT PLAN EN PROJECTES H2020
Amb l'objectiu d'optimitzar i reutilitzar les dades generades en els projectes de recerca, la Comissió Europea (CE) va posar en marxa el 2014 un pla pilot anomenat Open Research Data Pilot (ORD Pilot), en el
marc del qual els beneficiaris de projectes del programa H2020 han d’elaborar un Pla de Gestió de Dades, una primera versió del qual ha de ser lliurada durant els sis primers mesos del projecte.

També han de dipositar les dades en obert en un repositori el més aviat possible, per tal de garantir a tercers i de forma lliure, el seu accés,
mineria, explotació, reproducció i difusió.
Els investigadors de les universitats catalanes disposeu de l'eina Pla de Gestió de Dades de Recerca, adaptació del DMP Online del Digital
Curation Center, per elaborar el Pla de Gestió de Dades per als projectes H2020.
Cal registrar-se a l'aplicatiu



El sistema permet guardar, editar i exportar el pla de gestió de dades, treballar col·laborativament amb altres investigadors (amb la
possibilitat d’assignar diferents permisos segons el rol de l’usuari) i actualitzar el Pla durant el projecte.



Els investigadors teniu unes especificacions concretes (UPC specifications) per tal d'ajudar-vos en temes concrets (llicències, selecció
d'un dipòsit, etc.)



L’aplicatiu conté a nivell orientatiu i per a cadascuna de les preguntes, exemples reals d'altres plans que s'han fet.

Podeu consultar en català, la guia per crear plans de gestió de dades FAIR. Les mateixes indicacions, es troben en anglès en l'aplicatiu.
Les directrius de la CE per a publicar dades en obert queden recollides en el Manual del participant a l'H2020 consultable al Portal del
Participant.
Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020.
Guidelines on Data Management in Horizon 2020.
General multi-beneficiary model grant agreement for the H2020 programme1 (H2020 General MGA — MULTI). Article 29.3. Dissemination of results. Open Access. Visibility of funding.
Podeu ampliar la informació sobre la Gestió de les dades de recerca al portal Publica! Eines i recursos per a l’edició i publicació acadèmica,
de la UPC.
Per a més informació podeu contactar amb el Servei de Biblioteques Publicacions i Arxius (info.biblioteques@upc.edu)
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10 ANYS DE LES ERC GRANTS
Aquest any l’European Research

nia amb el president del Parlament Europeu, Antonio Tajani.

Council (ERC), amb motiu del seu
desè aniversari ha organitzat tot
un seguit d’actes commemoratius.
L’ERC va ser creat l’any 2007 per la
Unió Europea amb l’objectiu de donar
suport als investigadors excel·lents a
Europa a través del seus programes de finançament: Starting Grants,

PROPERA CONVOCATÒRIA
GRANTS

2018

DE LES SYNERGY

L’ERC rellançarà, el programa Synergy Grants per finançar
projectes de recerca molt ambiciosos i trencadors que requereixin
la col·laboració d’entre 2 i 4 Investigadors principals, amb un pres-

Consolidator Grants, Advanced Grants i Proof of Concept. Aquests pro-

supost provisional d’uns 10M€ per projecte finançat.

grames, integrats al Pilar de Ciència Excel·lent, del programa

Aquest programa va ser introduït per primera vegada l’any 2012 per

H2020, són considerats estratègics en l’àmbit de recerca i compten

permetre a grups reduïts d’investigadors abordar de manera con-

per aquest 2017 amb un pressupost de 1.8 bilions €, el que re-

junta problemes científics excepcionalment complexos que reque-

presenta aproximadament un 17% del total del pressupost d’H2020.

reixen d’aquesta col·laboració. Entre 2012 i 2013 es van finançar 24

Des dels seus inicis l’ERC ha finançat més de 7.000 projectes,

projectes i no ha estat fins a l’avaluació experta de la convocatòria

caracteritzats per la seva ambició i el seu esperit trencador que han

que se n’ha decidit el rellançament.

permès engegar i consolidar equips d’investigació en tots els àmbits

No s’ha fet públic encara el text de la convocatòria però s’espera

científics a l’Espai Europeu de Recerca. La UPC compta actualment

que segueixi un esquema similar al de les convocatòries anteriors.

amb 2 investigadores i 3 investigadors que gaudeixen d’aquests

La data provisional de publicació de la pròxima convocatòria és

ajuts: Irene Arias, Cristina Canal (Starting Grants) i Marino Arroyo,

juliol de 2017 amb data de tancament novembre de 2017.

Albert Atserias i Víctor Rotger (Consolidator Grants).

En el següent enllaç trobareu una fitxa informativa sobre aquest

La celebració d’aquest desè aniversari s’ha estès arreu d’Europa

esquema de finançament i un breu resum dels projectes finançats en

amb més de 100 actes programats, entre els que destaquen: experi-

les convocatòries anteriors elaborats per l’Oficina Europea del

ments científics davant del públic a la Tate Gallery, un diàleg amb els

MINECO.

ciutadans a càrrec del comissari Carlos Moedas i del premi Nobel i
beneficiari d’una subvenció de l’ERC, Jean-Marie Lehn, una exposició

en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de Madrid i una cerimò-

Per a més informació podeu contactar amb nosaltres a través del

correu cttinfo.europeus@upc.edu

PROPERES JORNADES: 7 DE JUNY I 4 DE JULIOL
JORNADA MSCA-IF 2018

Salinas, IF Fellow del projecte .

El proper 7 de juny l’Oficina de

Tal com us vam informar en la notificació que us vam fer arribar fa

Projectes

en

uns dies, els investigadors que ho hagin sol·licitat, podran entrevis-

col·laboració amb l’Oficina Europea

tar-se amb el PNC, per portar a terme una revisió de les seves

Europeus

(CTT),

del MINECO i l’AGAUR, organitza una sessió informativa i de for-

propostes.

mació sobre les convocatòries Marie Slodowska Curie, Individual

Consulta l’agenda definitiva i el formulari d’inscripció .

Fellowships 2018 .

JORNADA RRI

La jornada té un doble objectiu, d’una banda presentar la convocatòria i les seves novetats respecte a convocatòries anteriors, i

Des de la UPC s’està organitzant la

d’altra banda centrar-se també en els aspectes més pràctics de la

jornada Responsible Research and

preparació

Innovation (RRI) que tindrà lloc el

de

propostes,

bones

pràctiques,

consells

i

dia 4 de juliol i permetrà reflexionar sobre com integrar l’RRI en

recomanacions.
Actualment, a la UPC hi ha 3

projectes MSCA IF : DEBBIE (Osnat

els projectes que es presenten a les convocatòries H2020.

Hakim, Dept. Ciència dels Materials i Eng. Metal·lúrgica), IGATO

A més a més, estem preparant dues sessions de treball : una per les

(Elena Salinas, Dept. Física) i BACCO (Manuel Linares, Dept. Física) .

diferents convocatòries de l'ERC i una altra centrada en la con-

La jornada comptarà amb la participació del

Punt Nacional de

Contacte (PNC) del programa MSC, Jesús Rojo i, es completarà
amb les intervencions de la professora de la UPC Cristina Barrado,
que és avaluadora del programa, així com la investigadora Elena

vocatòria MSCA ITN 2018.
Esperem que totes aquestes iniciatives siguin del vostre interès.
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TERMINIS DE CONVOCATÒRIES MÉS PROPERS
A continuació podeu consultar els terminis més immediats de les convocatòries que actualment estan obertes.
Per a més informació, cliqueu aquí o bé a la convocatòria que vulgueu consultar.
Ciència Excel·lent

ju

jul

ag

set oct

31

ERC-2017-ADG

Reptes socials

ju

H2020-CS2-CFP06-2017-01

21

jul

ag

set

ERC-2017-POC

5

H2020-LCE-PRIZES-2016-02

26

H2020-FETOPEN-2016-2017

27

H2020-BIRTHDAYPRIZE-2016

6

H2020-MSCA-COFUND-2017

28

H2020-ENGINERETROFITPRIZE-2016

12

H2020-MSCA-IF-2017

14

H2020-JTI-IMI2-2015-08-SINGLESTAGE

14

H2020-FETHPC-2016-2017

26

H2020-EE-2016-2017

H2020-MSCA-NCP-2017

29

Lideratge industrial

ju

H2020-ALTFI-2017
H2020-SMEINST-2016-2017

ag

6

ju

jul

ag

H2020-BBI-JTI-2017
H2020-EUROPEAN-I-CAPITALPRIZE-2017

24

H2020-CIP-2016-2017

24

18

H2020-SEC-2016-2017

24

18

SWAFS

5
1

7

H2020-DS-2016-2017

set oct

H2020-INNOSUP-2016-2017

Reptes socials

7

H2020-LCE-2016-2017

jul

set oct

H2020-SWAFS-2016-17

oct

ju

jul

ag

set

oct

30

7

21

IMPORTANT: Finalització de terminis durant el mes d’AGOST!
us preguem que ens feu arribar qualsevol consulta o les propostes per a la seva revisió abans del dilluns 17 de juliol al telèfon
93 401 71 26 o a la bústia cttinfo.europeus@upc.edu

NOVETATS H2020
Open Acces

Encara que se centri en una sola convocatòria i no és extrapolable a

Ampliada la convocatòria OpenAIRE FP7 Post-Grant Open Acces
fins el 28/02/2018 i que permet finançar activitats en accés obert
de projectes ja finalitzats del 7è Programa Marc. (Font: Butlletí
SPEI 22/05/2017-AGAUR)

Avaluació H2020

la resta del programa, es tracta d’una bona oportunitat per conèixer
globalment el procés d’avaluació de les propostes d’H2020 i com els
experts encaren aquesta tasca. (Font: Butlletí SPEI 22/05/2017AGAUR) .

Esborranys Work-programmes 2018-2020

Disponible el vídeo de la sessió organitzada per la CE el passat 17 de
maig a Brussel·les, Expert Briefings for the evaluation of topic
H2020 LEIT ICT 30 – 2017 Photonics KET, on diferents experts comenten com s’ha desenvolupat l’avaluació de la convocatòria
ICT-30-2017.

Ja s’ha començat a fer difusió dels programes de treball pel període
2018—2020. Si esteu interessats els podeu trobar a la intranet de la
nostra pàgina web. Per accedir-hi només cal que us identifiqueu
amb l’usuari i password de la UPC. Un cop dins heu d’anar a l’apartat Comunitat UPC i seleccionar H2020 Work-programmes del menú
de l’esquerra.

Participeu!
Si voleu que tractem algun aspecte de la recerca

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

europea al butlletí, voleu que presentem el
vostre projecte o teniu altres suggeriments,
escriviu-nos a cttinfo.europeus@upc.edu

