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1. La UPC, primera institució catalana i tercera espanyola en
projectes de R+D+i de l’Horizon 2020
El passat mes d’abril l’European Union Open
Data Portal va fer públiques les dades sobre els
projectes presentats a les convocatòries de
2014, que han estat atorgats en el marc del
programa europeu Horizon 2020.

Continguts:
1.La UPC, primera institució catalana en projec-

D’aquestes dades, analitzades per Observatori
de Recerca de l’Institut d’Estudis Catalans, es
desprèn que en el primer any des de la seva
posada en marxa, han participat un total de

tes de l’H2020
2.Open Access mandate
in HORIZON 2020
3. Portal Euraxess Researchers in motion
4.Resultats de les ERC
Grants 2015

10.288 entitats amb un finançament global de 3.677,7 milions d’euros. El 55% de les participacions es concentren en 5 països: el Regne Unit (1.406), Alemanya (1.313), Espanya (1.118), Itàlia (937) i França (906).
La participació de les diferents entitats catalanes en projectes de l’Horizon 2020 ha permès captar 110 milions d’euros, un 38% més que el 2007, durant el primer any del 7è Programa Marc. I, coordinar el 4,7% dels
primers projectes que han estat concedits.

es i deadlines

Dins aquest context, la UPC se situa com la primera institució catalana i tercera espanyola en projectes de recerca i innovació de l’Horizon 2020, amb 34* projectes dels quals en coordina 10*. En total la
UPC ha obtingut un finançament de més d’12* milions d’euros, en els àmbits de TIC, telemedicina, robòtica,
recursos minerals, energia i enginyeria tèxtil. (*dades actualitzades al tancament d’aquesta edició).

6. Esborranys dels work

Segons les dades que disposa l’Oficina de Projectes Europeus, els projectes que ha presentat la UPC a l’Horizon 2020 i que han estat concedits, per pilar i temàtica són:

5.Properes convocatòri-

programmes 2016-2017
7. Presentacions dels
work programmes 20162017

Pilar 1: Ciència Excel·lent

Pilar 2: Lideratge Industrial

Pilar 3: Reptes Socials

ERC: 1
FET: 2
Research Infraestructure: 3
MSCA: 10

LEIT-ICT: 5
LEIT-NMP: 2
LEIT-Space: 2

SC 1: 1
SC 3: 5
SC 4: 1
SC 5: 1

Euratom: 1

8. Noves convocatòries

Taula 1: Projectes concedits a la UPC a 14/07/2015, Horizon 2020—convocatòries 2015

INTERREG

Per a més informació respecte aquests projectes, podeu consultar el web de l’Oficina. A l’apartat Relació de
projectes H2020 en que participa la UPC, trobareu les dades dels projectes que ja han estat signats.

9.Tancament de l’Oficina
de Projectes Europeus
per vacances

Quant a les propostes presentades a les convocatòries de 2015, les dades disponibles fins ara són les següents:
Pilar 1: Ciència Excel·lent

Pilar 2: Lideratge Industrial

Pilar 3: Reptes Socials

ERC: 9
FET: 18
Research Infraestructure: 5
MSCA: 43

LEIT-ICT: 31
LEIT-NMP: 22
LEIT-Space: 6
LEIT-BioTech: 1
Fast Track to Innovation: 2
Innovation in SME’s: 1

SC 1: 15
SC 2: 2
SC 3: 8
SC 5: 17
SC 6: 3

Euratom: 1
Taula 2: Propostes presentades per la UPC, Horizon 2020—convocatòries 2015

A l’apartat call updates del Participant Portal, podeu consultar el nombre total de propostes presentades a
l’H2020.
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2. Open Access mandate a l’Horizon 2020
L’Open Access s’ha convertit en un requisit en el programa Horizon 2020, es tracta més àmpliament a l’artícle 29 del Multi-beneficiary General Model Grant Agreement, Version 1.0, December 11, 2013.

processar o generar.
Podeu trobar més informació i documentació sobre la
difusió dels resultats en accés obert en els següents
enllaços:

El 2009 va ser aprovada la normativa d’Open Access:
accés, visibilitat i preservació de la producció acadèmica  Article 29 Dissemination of results - Open Access Visibility of EU funding of the Multi-beneficiary Genede la UPC, per garantir la salvaguarda i millora de la
ral Model Grant Agreement, Version 1.0, December
generació i transferència de coneixement, així com po11, 2013.
tenciar la visibilitat i l’impacte de la recerca a nivell mundial. Una de les mesures adoptades des de 2005 és la  http://ec.europa.eu/research/science -society/
implementació de l’UPCommons, un repositori online
open_access
d’accés gratuït que ofereix accés obert al coneixement
(peer-reviewed, articles, llibres i literatura grisa), generat  http://www.openaire.eu
per professors i investigadors de la UPC, la majoria sota
les llicències Creative Commons.
Podeu adreçar-vos al personal del Servei de BiblioteEl Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius de la ques, Publicacions i Arxius o als gestors de l’Oficina de
UPC és la unitat que assessora als investigadors respec- Projectes Europeus, per ampliar aquesta informació.
te el programa Publica! Eines i recursos per a l’edició i
publicació acadèmica i ha elaborat la guia sobre com
publicar en open access. Tanmateix a la seva pàgina web
Gold Open Access Pilot
es descriu el procediment per publicar en accés obert al
for post-grant FP7 publications
repositori UPCommons. D’altra banda, tant per open
Recentment, la Comissió Europea ha publicat un ajut de
access de dades com per cerca d’informació múltiple, la
4 milions d’€ en total, per finançar la publicació en obert
UPC recomana l’ús de les plataformes Eudat i Zenodo,
de projectes que pertanyen al 7è Programa Marc i que
considerades per la Comissió Europea una via per comhan finalitzat. Es tracte d’un projecte pilot dins el conplir amb el mandat.
text del projecte OpenAire2020.
D’altra banda, la UPC participa des del 2012 en la iniciaL’ajut serà de fins a 2.000€ (6.000€ en el cas de monotiva Pilot on Open Research Data in Horizon 2020.
gràfics) i, per un màxim de 3 publicacions per projecte
Aquest programa pilot busca millorar i maximitzar l’acdel 7è Programa Marc. Tanmateix, les publicacions han
cés a les dades dels projectes finançats pel 7è Programa
d’estar facturades un cop finalitzat el projecte.
Marc i Horizon 2020. Participar en aquest programa
pilot, permet a la Universitat oferir un Pla de Gestió de Més informació sobre la convocatòria.
Dades a la fi de donar suport a la gestió de dades de tota
la informació que el projecte europeu pugui recollir, Llistat de projectes elegibles de la UPC.

3. Portal Euraxess Researchers in motion
obligatori publicar totes les convocatòries a l’Euraxess
jobs.

Euraxess Researchers in motion és el portal impulsat per
la Comissió Europea, que facilita un ampli ventall de
serveis d’informació i de suport als investigadors que
volen seguir la seva carrera investigadora a Europa o bé,
no perdre el contacte amb la recerca que es desenvolupa.

És per això que si el vostre projecte preveu la contractació de personal, és convenient que en el moment que
s’inicia la fase de negociació, contacteu amb el personal
de la Unitat d’Assessorament i Suport Laboral a la Recerca (UASLR), perquè us expliquin el procediment a
seguir al respecte. En funció del nombre de candidatures
presentades a cada convocatòria, el procés de selecció
pot allargar-se més o menys.

Dins l’apartat Jobs, els investigadors poden trobar tota la
Per a més informació:
informació actualitzada sobre les vacants de recerca,
beques i oportunitats de finançament a l’àmbit europeu.
 http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index
Com ja venia sent habitual al 7è Programa Marc, les  http://www.upc.edu/euresearch/vacants-recerca
convocatòries per cobrir vacants de recerca s’havien de
publicar en aquest portal. Ara, amb l’Horizon 2020, és O bé, podeu consultar al personal de l’Oficina de Projectes Europeus i de la UASLR de la vostra delegació territorial.
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4. Resultats de les ERC Grants 2015 (*)
Starting Grant i Consolidator Grant 2015

Proof of Concept

Un cop finalitzada la fase 1 del procés d’avaluació de les
convocatòries ERC-2015-StG i ERC-2015-CoG,
l’Agència Executiva de l’ERC (ERCEA), està contactant
amb els candidats que hauran de defensar els seus
projectes davant el panell d’avaluació, en una entrevista
que tindrà lloc a Brussel·les les properes setmanes.

Actualment està oberta la convocatòria ERC-2015-PoC
i, el darrer deadline és el 01/10/2015. Al primer
deadline intermedi es van presentar 97 propostes i al
segon 107.

Els primers panells convidats a participar en aquesta
segona fase són els de Física i Enginyeria (PE), Ciències
de la Vida (LS) i Ciències Socials i Humanitats (SH).
L’Oficina Europea i l’Institut de Salut Carlos III
organitzen simulacres d’entrevista, tant per StG com
per CoG, per aquells candidats que vulguin “practicar” i
veure el funcionament i desenvolupament d’aquestes
entrevistes, per tal d’afrontar amb més garanties d’èxit
l’entrevista final davant el panell d’avaluació.

Timeframes de les convocatòries
Podeu consultar el calendari previst clicant sobre cada
convocatòria:
ERC-2015-StG

ERC-2015-CoG

ERC-2015-AdG

ERC-2015-PoC

Propostes presentades per la UPC
Starting Grant: 5
Consolidator Grant: 5
Passant a la fase d’entrevista, 2 i 3 propostes
respectivament.

NOTA: Segons informació dels Punts Nacionals de Contacte, els resultats de les convocatòries ICT 2015 i
FET 2015, previsiblement es faran públics durant aquest mes de juliol.

5. Properes convocatòries i deadlines
Està previst que a finals de juliol es publiquin les convocatòries ERC 2016

(*)

Publicació

Deadline

Starting Grant 2016

Juliol 2015

Novembre 2015

Consolidator Grant 2016

Octubre 2015

Febrer 2016

Advanced Grant 2016

Maig 2016

Setembre 2016

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.
Pilar Ciència Excel·lent

jul ag set

oct nov des

Pilar Reptes socials

jul ag set

H2020-MSCA-IF-2015

10

H2020-DRS-2015

27

H2020-FETOPEN-2014-2015-RIA

29

H2020-BES-2015

27

H2020-FETOPEN-2015-CSA

29

H2020-FCT-2015

27

oct

ERC-2015-PoC

1

H2020-GV-2015

15

H2020-MSCA-COFUND-2015

1

H2020-MG-2015-Singlestage-B

15
15

Pilar Lideratge Industrial

jul ag set

oct nov des

H2020-BBI-PPP-2015-1-1

H2020-INNOSUP-2014-5

14

10

H2020-SMEINST-1-2015

H2020-SMEINST-2-2015

17

H2020-FTIPilot-2015-1

1

H2020-SpectrumPrize-2015

Pilar Reptes socials

jul ag set

H2020-CS2-CPW02-2015-0

30

25

H2020-HOA-01-2015

17

Ciència per i amb la Societat

17

H2020-GARRI-2015-1

16

H2020-GERI-2015-1

16

H2020-ISSI-2015-1

16
16

H2020-JTI-FCH-2015-1

27

H2020-SEAC-2015-1

H2020-DS-2015-1

27

H2020-WIPRIZE-2015

25

17

1

oct nov des

nov des

jul ag set

oct

nov des

20

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 divendres 31 de
juliol al telèfon 93 401 71 26 o a la bústia cttinfo.europeus@upc.edu

(*) podeu trobar
aquests article en els
debats publicats al
nostre grup de Linkedin,
si és del vostre interès
podeu participar i
deixar els vostres
comentaris.
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Participeu!
Si voleu que tractem algun
aspecte de la recerca
europea al butlletí, voleu
que presentem el vostre

6. Esborranys dels work programmes 2016-2017
Ja podeu trobar els esborranys dels work programmes 2016-2017 a la intranet del web de l’Oficina de
Projectes Europeus (consulteu els subprogrames de cada pilar de l’Horizon 2020). Recordeu que per poder
accedir als continguts de la intranet us heu de logar, utilitzant les mateixes dades d’accés a la Intranet UPC.
Consulteu els esborranys per conèixer la previsió d’obertura de convocatòries per aquest període. Està
previst que el proper mes d’octubre es publiquin noves convocatòries. Tanmateix, segons la informació del
draft de LEIT-ICT, l’obertura de la propera convocatòria seria el 20/10/2015.
A mesura que disposem de més esborranys els anirem penjant a la intranet.

projecte o teniu altres
suggeriments, escriviu-nos
a
cttinfo.europeus@upc.edu

(*) podeu trobar aquest
article en els debats
publicats al nostre grup
de Linkedin, si és del
vostre interès podeu
participar i deixar els
vostres comentaris.

7. Presentacions dels work programmes 2016-2017(*)
A partir de setembre començaran a tenir lloc info
days per presentar els work programmes 2016-2017
dels diferents subprogrames. Com és habitual en
aquestes jornades també es facilitarà informació
sobre les convocatòries i, el procediment a seguir a
l’hora de presentar una proposta. Tanmateix pot
esdevenir una bona oportunitat
perquè els
participants estableixin una xarxa de contacte.
Les primeres jornades:

 PILAR3 – SC3 Secure, clean and efficient energy:
14/09/2015 a Brussel·les

 PILAR 3 – SC1 Health, demographic change and
wellbeing: 18/09/2015 a Brussel·les

 PILAR3—SC5

Climate action, environment,
resource efficiency and raw materials: 21/09/2015

a Brussel·les

 PILAR 2 – LEIT – ICT (*): 20-22/10/2015 a Lisboa
 PILAR 3 – SC4 Smart, green and integrated
transport (*): 5/11/2015 a Brussel·les

 PILAR 3 – SC2 Food security, sustainable
agriculture and forestry, marine and maritime and
inland water research and the bioeconomy: 2427/11/2015 a Brussel·les
Consulteu la informació relacionada amb cada jornada
per saber més detalls, com els períodes d’inscripció
per poder assistir-hi.
Cliqueu per consultar l’agenda de jornades i
esdeveniments organitzats per la CE que poden ser
del vostre interès.

8. Noves convocatòries INTERREG
Tal i com ja us vàrem informar a través de la nostra pàgina web, s’han obert les convocatòries pel període
2014-2020, dels nous programes de Cooperació Territorial Europea, més coneguts com Interreg, pel que fa als
àmbits MED, SUDOE i POCTEFA.
L’acte de llançament del Programa MED va tenir lloc a Marsella el passat 23 de juny i, està previst que el del
Programa SUDOE se celebri a Santander el proper mes de setembre.
Si esteu interessats en participar en aquestes convocatòries podeu contactar amb l’Oficina a través de la nostra
adreça electrònica cttinfo.europeus@upc.edu.

9. Tancament de l’Oficina de Projectes Europeus 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
(3 al 23 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

