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PRIMERES DADES DELS PROJECTES PRESENTATS A LES
CONVOCATÒRIES DEL WP 2014-2015

LA RECERCA CATALANA AL CAPDAVANT AMB UN 28.1% DE TAXA DE RETORN

L’informe publicat pel CDTI presenta els resultats provisionals del work-programme 20142015, tant per Comunitats Autònomes com per temàtiques.
La UPC lidera el rànquing català en nombre de projectes concedits i és la segona en retorn.
Llegeix l’article

JORNADA H2020 A L’ETSAB
El passat 20 de juny va tenir lloc una sessió
informativa a càrrec de l’Àrea de PDI i recerca
Llegeix l’article

CATALUNYA ÉS LÍDER EUROPEU EN
BIG DATA
El centre d’excel·lència en Big Data impulsat per
Eurecat, es posiciona al capdavant d’Europa
Llegeix l’article

SAVE THE DATES:
Jornada AUDIT 28/09
Workshop: L’impacte a les propostes H2020 05/10
Llegeix la nota

TERMINIS DE LES PROPERES
CONVOCATÒRIES
Consulta les dates

ACTUALITZADA L’ANNOTATED
MODEL GRANT AGREEMENT
Llegeix la nota

RECORDA que l’Oficina de Projectes
Europeus, com la resta de la UPC, romandrà
tancada durant les vacances d’estiu (1 al 21
d’agost), d’acord amb les directrius de
gerència.
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EL CDTI FA UNA PRIMERA VALORACIÓ DEL WP 2014-2015
Un cop superats els dos primers anys de
l’Horizon 2020, la Divisió de Programes
de la UE del CDTI ha elaborat un informe,
encara provisional, remarcant els bons resultats obtinguts per l’estat
espanyol.

La UPC, líder en nombre de projectes
Dins aquest context la UPC és la primera institució en nombre de
projectes que han aconseguit finançament i segona en taxa de
retorn. Per davant d’altres institucions de referència com el Barcelona Supercomputing Centre o la Universitat Pompeu Fabra.

S’han presentat més de 13.000 propostes a 168 convocatòries. I, tenint en compte la taxa de retorn, Espanya, amb un 9.7%, se situa en
4a posició per darrera d’Alemanya, Regne Unit i França. Aquest resultat ja supera el global obtingut en el decurs de tot el 7è Programa
Marc, que va ser d’un 8.3%.
Catalunya (28.1%), Madrid (24.2%) i el País Basc (17.5%), són les tres
comunitats amb un retorn més elevat.
.En l’àmbit català, destacar la participació de 327 entitats, un 85% d’elles han
estat PIMES, en 620 activitats.
En el gràfic es pot veure quins han estat
els resultats en funció de la tipologia de
l’entitat, el gruix se centra en les empreses, associacions d’investigació i
universitats. Les temàtiques que més
destaquen, Ciència amb i per a la societat (63,3%), FET (59,6%), MSCA (46%),
Infraestructures d’investigació (43,8%), Salut (42,5%) i ERC (40,7%).

RESULTATS DE LA UPC A L’H2020
A l´Oficina de Projectes Europeus sabem de la complexitat i competitivitat del nou programa marc,
Horizon 2020, així com dels esforços que feu els investigadors aplicant call rere call, creant idees innovadores i
impactants. D´altra banda, també coneixem les notes de tall tant elevades en algunes àrees i tòpics que fan que
moltes excel·lents propostes no puguin ser finançades.
Amb l´objectiu d´animar-vos a continuar presentant propostes, us presentem el resultats aconseguits per la UPC des de l´inici del llançament de les primeres calls H2020 al novembre de 2014, i que s´han anat resolent al llarg del 2015 i principis de 2016.
Volem destacar que ara mateix el programa del que tenim més projectes finançats és el de Marie Skłodowska-Curie Actions, del Pilar 1 de
Ciència Excel·lent, concretament 13. I, en particular és rellevant la participació de la UPC en la tipologia ITN (Innovative Training
Networks), aconseguint 9 projectes.
A l´àrea d´ICT hem aconseguit 9 projectes i en coordinem dos. Tanmateix esperem que amb els resultats
de la darrera call d´ICT poder incrementar el número
de projectes! També voldríem destacar que en l´àrea
de Salut tenim 2 projectes, ambdós coordinats per la
UPC, i en un d´ells es va aconseguir una puntuació de
quinze punts, sobre quinze.
La següent gràfica mostra el número de projectes
finançats per tipologia.

La UPC ha aconseguit 61 projectes,
dels quals en coordina 18, amb un retorn de 28 milions d’euros.
Font: elaboració pròpia
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CATALUNYA LÍDER EUROPEU EN BIG DATA
Catalunya és líder europeu en Big Data. Aquesta eina és clau per al creixement i desenvolupament dels negocis
de diferents sectors. La Comissió Europea ha elaborat un mapa on s’especifica que el nostre país és una de les
regions europees amb més densitat d’empreses i entitats dedicades al Big Data. Concretament, aglutina 57 d’aquestes iniciatives i una d’elles és el Centre d’Excel·lència en Big Data de Barcelona .
El Big Data CoE Barcelona és una iniciativa liderada pel centre tecnològic Eurecat que neix amb el suport d’Oracle i el suport de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona. Aquest nou centre aporta a empreses i institucions solucions tecnològiques innovadores
que responguin a la seva creixent demanda en la gestió i valorització de les dades internes i externes. En concret, aglutina i posa a disposició
de les empreses eines, sets de dades i capacitats diferencials que els permetran definir, experimentar i validar els models de Big Data abans
de fer la implantació final.
El Big Data CoE Barcelona també ofereix serveis per a la capacitació dels professionals en aquest àmbit i un programa de divulgació de
les tendències i casos d'èxit en Big Data per estendre entre les empreses la cultura i el valor de les dades.
El centre d'excel·lència treballa amb un model d'innovació i una infraestructura que permetrà una millora rellevant per a les empreses en el
seu procés de decisió estratègica i accelerarà el procés d'innovació del sector empresarial.

Si preciseu de més informació contacteu amb tecnio.accio@gencat.cat o info@bigdatabcn.com.
SAVE THE DATE! Els propers 4 i 5 d’octubre, se celebrarà la 2a edició del Big Data Congress a Barcelona.

SAVE THE DATES: 28 DE SETEMBRE / 5 D’OCTUBRE
Jornada AUDIT
L’Oficina de projectes europeus, conjuntament
amb CETauditores, organitza una Jornada on es tractaran els
aspectes legals i financers dins el marc Horizon 2020 així com, les
darreres novetats a tenir en compte en el moment de fer les
justificacions dels projectes.

Workshop L’impacte a les
propostes H2020
Amb l’objectiu de millorar els resultats que la UPC obté en la secció
d’impacte de les propostes, des de l’Oficina de Projectes Europeus
en col·laboració amb el CDTI estem organitzant un Workshop que
tindrà lloc el proper 5 d’octubre,

Una jornada que de ben segur serà de l’interès de molts de
vosaltres, tant si sou investigadors com gestors de projectes. És per
això que serà de caràcter obert a tots els col·lectius i participatiu.
La Jornada tindrà lloc a la UPC el 28 de setembre.
A principis de setembre us facilitarem tots els detalls, sobre com inscriure’s i participar, mitjançant els diversos canals de
comunicació que l’Oficina posa al vostre abast (web, notificacions per e-mail i xarxes socials).

JORNADA H2020 A L’ETSAB
El passat 20 de juny l´Àrea de PDI i Recerca de l’ETSAB va
organitzar una sessió informativa sobre les possibilitats que ofereix
l´Horitzó 2020, els programes europeus amb finançament FEDER i
el programa LIFE (gestionat pel Gabinet de Projectes Específics), per als professors de l’àmbit d’arquitectura i urbanisme.
En aquesta jornada, Ana Canales, responsable de l’Àrea, i Malcolm Burns de l’Oficina de Projectes Europeus, van desglossar les oportunitats

de participació en cada Pilar per l’H2020. En concret, del Pilar I (Ciència Excel·lent) i sobre ERC van presentar casos d’èxit d’arquitectes
europeus en possessió d’aquest prestigiós grant. Imaginem que és motivador per a tot el col·lectiu saber que l’àmbit és també d’interès i
present a Europa i, tot i que H2020 és un programa competitiu no és impossible aconseguir un projecte!.
També es van presentar les diferents tipologies de Marie Sklodowska-Curie i les característiques de cada subprograma. Aprofitem per
recordar-vos que el deadline de la Comissió Europea pel proper call de les Accions Individuals (Individual fellowship) és el 14/09/2016. Si
esteu interessats, no espereu al darrer dia i recordeu que s’ofereix el servei de revisió de propostes. A la sessió també es van identificar els
tòpics adients per al col·lectiu dins del Pilar II (Lideratge Industrial) i Pillar III (Reptes Socials).
Fora de Programa Marc, es van explicar les característiques dels programes de cooperació territorial dels espais MED, POCTEFA i SUDOE,
i el programa LIFE, i la idoneïtat per alguns arquitectes amb àrees de treball afins. Recordeu que en aquest cas la gestió del programa LIFE
es realitza des del Gabinet de Projectes Específics.
Si teniu dubtes, consultes o voleu rebre documentació, contacteu-nos per e-mail i us derivarem a la unitat pertinent.
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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

H2020-INFRADEV-2016-2017

22

jul

ag

set oct

H2020-JTI-IMI2-2015-05-two-stage-Master-1

Reptes socials

17

ju

jul

ag

set

H2020-MSCA-IF-2016

14

H2020-CIP-2016-2017

17

H2020-EINFRA-2016-2017

20

H2020-DS-2016-2017

25

H2020-FETHPC-2016-2017

27

H2020-SEC-2016-2017

25

H2020-FETOPEN-2016-2017

29

H2020-LCE-2016-2017

25

H2020-MSCA-COFUND-2016

29

H2020-BBI-JTI-2016

8

set oct

H2020-JTI-IMI2-2015-08-SINGLE-STAGE

15

H2020-EE-2016-2017

15

Lideratge industrial

ju

H2020-INNOSUP-2016

30

EIT-KICS-2016

jul

ag

24

H2020-FTIPILOT-2016

25

H2020-ECSEL-2016-1-RIA-TWO-STAGE

20

WIDESPREAD

ju

H2020-ECSEL-2016-2-IA-TWO-STAGE

20

H2020-WIDESPREAD-2016-2017

23

set oct

SWAFS

ju

Reptes socials

ju

H2020-CS2-CFP03-2016-01

2

H2020-SWAFS-2016-17

H2020-SC1-2016-2017

7

ERATOM

H2020-JTI-IMI2-2016-09-TWO-STAGE

jul

ag

26

H2020-HOA-01-2015

oct

jul

ag

set

oct

jul

ag

set

oct

set

oct

30

ju

jul

ag

NFRP-2016-2017

5

17

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 22 de juliol al telèfon 93 401

71 26 o a la bústia cttinfo.europeus@upc.edu

NOVETATS H2020
Convocatòries 2017

Work-programmes 2018-2020

Segons informa el Servei de Projectes Europeus i Internacionals de
l’AGAUR, es preveu que durant el proper mes de juliol es ratifiquin
i publiquin les convocatòries per a l’any 2017.Tot i que no s’esperen
gaires canvis, sí que hi haurà modificacions de les dates d’obertura i
tancament de convocatòries, respecte a les publicades en els workprogrammes. Us recomanem que reviseu els diferents tòpics.

Després de l’estiu es començaran a redactar els programes de treball pel període 2018-2020, s’espera poder disposar dels primers
esborranys a principis del 2017. Es desenvoluparan amb més profunditat els programes del període 2018-2019, mentre que els del
2020 es definiran en línies generals, restant a l’espera dels resultats
del mid-term monitoring report de l’H2020.

Actualització de l’AGA
El passat 1 de juliol es va publicar l’actualització de l’Annotated
Model Grant Agreement, afectant únicament a l’art. 18, que regula
els registres d’hores i time-sheets.

Participeu!
Si voleu que tractem algun

OFICINA DE PROJECTES EUROPEUS

aspecte de la recerca
europea al butlletí, voleu que
presentem el vostre projecte

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

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

