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Què és Horizon 2020? 

• El  programa de finançament de la Unió Europea 
per finançar la Recerca i la Innovació a Europa.  

• Caràcter plurianual (7 anys; període 2014-2020). 

 
 
 

>> Instrument principal per a la 
consecució de l’Espai Europeu 
de Recerca (ERA – European 
Research Area). 
 
>> Es basa en els documents 
“Europe 2020 Strategy” i 
”Innovation Union”. 

 H2020 



 
Joventut en 
moviment 

 
Una Agenda 

Digital per Europa 

 
Una Europa que 

utilitzi 
eficaçment  els 
seus recursos 

Europa 2020 

 
Una política            
      Industrial 

 
Agenda de noves 
qualificacions i 

ocupacions 

 
Plataforma contra 

la pobresa 

Unió  per la 
Innovació 

Estratègia Europa 2020  

Publicada l’any 2010  estratègia europea pel creixement intel·ligent, sostenible i 
integrador, més enllà de l'actual crisi internacional. 

 5 objectius per l’any 2020:      1. Ocupació 
  2. Innovació 
  3. Educació 
  4. Integració social  
  5. Clima/energia 



 H2020 
H2020 com a instrument 
polític...Objectius 
 

 Contribuir a la construcció d’una economia 
basada en el coneixement i la innovació per a 
sortir de la crisis. 

 Convertir els avanços científics en productes i 
serveis. 

 Fomentar la competitivitat internacional de la 
indústria. 

 Millorar la qualitat de vida de les persones. 

 Potenciar i reforçar la situació de la UE a nivell 
global en recerca, innovació i tecnologia 
(fomentar la competitivitat internacional). 
 

 



PROGRAMA MARC 

CIP (Competitive and Innovation Programe) 
EIT (Euroepan Institute for Innovation and Technology) 

*COSME, Erasmus for All,life+Structural Funds  etc. 

2007-2013 

Horizon 2020 
79.000M€ 

7è Programa Marc 
(50.000 M€) 

CIP  
(3.600 M€) 

EIT  
(309 M€) 

Other EU Funding* 

Joint Programming  
(National Funding) 

2014-2020  H2020 



 Més innovació: 
 
• Innovació: major atenció i suport a tots els 

elements de la cadena d’innovació, amb una major 
atenció a les activitats properes al mercat 
(demonstration, piloting, etc). Inclou finançament de 
processos, sistemes, dissenys, etc. 
 

• Potenciar la participació del sector privat  
estimular la inversió privada en RDI/ implicació 
PIMEs >> 20% budget. 

 
• Més èmfasi en l’impacte 
     (econòmic i social). 

Principals Novetats - H2020: Diferències 
amb el 7PM 

 H2020 



 Enfocament cap a reptes socials: 
 
• Resposta als problemes/ preocupacions de la 

societat. 
 
• Orientat a les prioritats polítiques de 
 la UE: Europa 2020 i els temes polítics de 

rellevància emergents a Europa. 
 
• Augment de la multidisciplinarietat.  
 
• Accions transversals més  

integrades: TIC, ciències socials i 
humanitats, dimensió de gènere,  
cooperació internacional,  etc.  

 

Novetats - H2020: Diferències amb el 7PM 

 H2020 



 Simplificació: 
 
• Més flexibilitat i Simplificació en la gestió  

Regles i esquemes de finançament comuns. 
 
• Programes de treball biennals i convocatòries 

anuals.  
 
 

 
 

Novetats - H2020: Diferències amb el 7PM 

 H2020 



 Simplificació: 
 
• Topics oberts i amplis i menys prescriptius respecte 

anteriors Programes Marc; diversos procediments 
per arribar a les mateixes solucions; enfocament a 
l’impacte.  
 

 

 H2020 
Novetats - H2020: Diferències amb el 7PM 

REPTE CONCRET 
context, problema que cal adreçar, perquè és 

important intervenir.  

ABAST / SCOPE 
delimita el problema, especifica el focus i els límits 
de l’acció però sense descriure les aproximacions 
específiques. 

IMPACTE 
descriu els elements claus del que es vol 
aconseguir en relació al repte específic 
 



RRI 

PROJECTES 

PIME 
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RRI 

Investigar amb i per a la societat contrastant les evidències científiques contínuament 
amb tots els actors implicats, de principi a fi, des del mateix moment d’elaboració de 
la proposta de projecte fins després de finalitzar la seva realització. 

 



Ciència Excel.lent 

Pilar I 

• Recerca de frontera 
(ERC). 

• Tecnologies 
emergents i futures 
(FET). 

• Accions Marie 
Sklodowska-Curie. 

• Infraestructures. 
 

Lideratge industrial 

Pilar II 

• Tecnologies facilitadores 
industrials (TIC, 
Nanotecnologies,material
s avançats, fabricació i 
processos industrials 
Biotecnologia, espai) 

• Accès al finançament de 
risc. 

• Innovació per a Pimes. 

Reptes Socials 

Pilar III 

 
• Salut, canvi climàtic i benestar. 
• Seguretat alimentaria, 

agricultura sostenible,etc 
• Energia segura, neta i eficient. 
• Transport intel·ligent, ecològic 

i integrat 
• Acció pel clima, eficiència dels 

recursos i matèries primeres. 
• Europa en un món canviant, 

societats inclusives, innovado 
i reflexives. 

• Seguretat. 
 

 

Estructura H2020 

Ciència amb i per la Societat 

Difondre l’excel.lència i ampliant la participació 

Àrees transversals (Cooperació internacional,; Ciències socials i humanitats ;i les TICS) 

EIT Coherencia programes Eu JRC 

Bottom-up Bottom-up – Top-down Top-up 

EURATOM 



CONSELL EUROPEU 
DE RECERCA (ERC) 

 
 

Recerca de frontera 
 

     13.095M€  
 
 

TECNOLOGÍES 
FUTURES I 

EMERGENTS 
 
 

Recerca en nous 
camps per a la 

innovació 
 

2.696M€ 
 
 

  

ACCIONES MARIE 
SKLODOWSKA –

CURIE 
 
 

Mobilitat d’ 
investigadors i 

desenvolupament de 
la carrera 

investigadora 
 

6.162M€ 

INFRAESTRUCTURES 
DE RECERCA 

 
 
 

Accès a les millors 
infraestructures del món 

+ e-infraestructures 
 

2.488M€  

Pilar I – Ciència Excel·lent 

Bottom-up 



Pilar II – Lideratge Industrial 
Lideratge en tecnologíes industrials i de 
capacitació (LEITs)  TIC, Nanotecnologies, biotecnologia i 
Espai 

13.557M€ 

Accès al finançament de risc 
2.842M€ 

Innovació a les PIMES 
616M€ 

Bottom-up – Top-down 



Pilar III – Reptes Socials 
1. Salut, canvi climàtic i benestar (25% pressupost) 

2. Seguretat alimentaria, agricultura sostenible, recerca 
marina i marítima i bioeconomia (13% pressupost) 

3. Energia segura, neta i eficient (20% pressupost) 

4. Transport intel·ligent, ecològic i integrat (21% pressupost) 

5. Acció pel clima, eficiència dels recursos i matèries 
primeres (10% pressupost) 

6. Europa en un món canviant: societats inclusives, 
innovadores i reflexives  (6% pressupost)           

7. Societats segures (4% pressupost) 

Top-up 
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PROGRAMES TRANSVERSALS 

Ciència amb i per la Societat    
462M€  

Difonent l’excel·lència i ampliant la 
participació 

816M€  



• Beneficiaris  quasevol entitat legal amb 
personalitat jurídica (Regles de Participació i Programes de 
Treball). 
 
• Requisits de participació  mínim 3 entitats 
legals independents de 3 Estats Membres o Estats 
Associats diferents  
 

(* Programes individuals: ERC, instrument SME, CSA, MSC i 
COFUND) 

Condicions de participació  
 Tipus d’accions 

UE 28 
+  

Països 
Associats 

 H2020 
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 Participació tercers països: 
• Obertura generalitzada (sempre que aporti valor afegit al 
projecte) 

• Accions focalitzades amb socis internacionals (targeted 
actions) 

• Accions horitzontals de cooperació internacional (Ex-INCO) en 
el SC6 

 
 Finançament: 
• Finançament automàtic per als països que apareixen en els 
llistats dels Annexos als WP (tots, menys països més avançats, 
els BRICS i Mèxic). 

• Finançament puntual: 
-Si s’indica explícitament a la convocatòria. 

• Si la CE considera essencial la seva participació  
en el projecte (projecte per projecte).  

 

Condicions de participació  
 Cooperació Internacional 

 H2020 



 
-Accions de Recerca i Innovació: 

Objectiu: Produir nou coneixement, explorar noves 
tecnologies/solucions. 
Característiques: Mínim 3 participants 

 
-Accions d’Innovació: 

Objectiu: orientats a la demostració, pilot, prototips, testatge, 
validació de nous productes, aplicacions comercials,. 
Característica: Mínim 3 participants 

 
- Accions de Suport i Coordinació: 

Objectiu: mesures d’acompanyament: coordinació, 
sensibilització, disseminació, comunicació, treball en xarxa, 
estudis, etc. 
Característica: 1 o més participants 

 
-Altres:  

Licitacions públiques, premis, instrument per a PIMES, pilots, 
etc. 

 

 H2020 

Tipus de projecte 
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Condicions de finançament 

 
 Reemborsament de despeses REALS. 

• Dedicació de personal amb una vinculació contractual 
amb l’entitat. 

• Amortització d’equips existents. 

 
 
 

COSTOS INDIRECTES: tipus fix 25% 
 

 H2020 
Tipus d’entitat 

Tipus d’acció/projecte 
Accions de recerca i 
innovació / Suport I 

Coordinació 
Projectes d’innovació 

Sense ànim de lucre 
100% 

100% 

Amb ànim de lucre 70% 
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         H2020 

Accès a la informació - CE 
 Web oficial del programa -  Horizon 2020: 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en 

 

 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en


 H2020 

Accès a la informació - CE 
 Web oficial  - Participant Portal (Eina de gestió): 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/e
n/home.html 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html


Accès a la informació – CE 
Participant portal (Secció: Funding Opportunities) 

 



 H2020 

Possibilitats de finançament 
Indústries Culturals 
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Ciencia Excel.lent 

Pilar I 

• Recerca de frontera 
(ERC). 

• Tecnologies 
emergents i futures 
(FET). 

• Accions Marie 
Sklodowska-Curie. 

• Infraestructures. 
 

Lideratge industrial 

Pilar II 

• Tecnologies facilitadores 
industrials: 
-TIC. 
-Nanotecnologies, 
materials avançats, 
fabricació i processos 
industrials 
-Biotecnologia 
- Espai. 

• Accès al finançament de 
risc. 

• Innovació per a Pimes. 

Reptes Socials 

Pilar III 

 
 
 

• Salut, canvi climàtic i benestar. 
• Seguretat alimentaria, 

agricultura sostenible,etc 
• Energia segura, neta i eficient. 
• Transport intel·ligent, ecològic i 

integrat 
• Acció pel clima, eficiència dels 

recursos i matèries primeres. 
• Europa en un món canviant, 

societats inclusives, 
innovadores  i reflexives. 

• Seguretat. 
 

 

Estructura H2020 

Ciència amb i per la Societat 

Difondre l’excel.lència i ampliant la participació 

Àrees transversals (Cooperació internacional,; Ciències socials i humanitats ;i les TICS) 

EIT Coherencia programes Eu JRC 

Bottom-up Bottom-up – Top-down Top-up 

EURATOM 



 H2020 

Possibilitats de finançament 

Pilar 3. Reptes Socials 
SC6. Europa en un món canviant: societats 
inclusives, innovadores i reflexives 



• Objectiu: fomentar una millor comprensió d’Europa, oferir solucions i 
donar suport a unes  societats europees inclusives, innovadores i 
reflexives en un context de transformació sense precedents i una 
creixent interdependència mundial 

EURO 
Superar la crisi: noves 

idees, estratègies i 
governança INT  

Europa en un món 
canviant YOUNG 

Joves en una 
Europa innovadora, 
inclusiva i sostenible INSO  

Noves formes 
d’innovació 

REFLECTIVE 
Patrimoni 
cultural i 
identitats 
europees 

 SC6. Europa en un món canviant: societats inclusives, 
innovadores i reflexives 

 H2020 

Reptes 
Socials 

 
Convocatòria 2015: Oberta! Tancament: 28/05/2015 
Convocatòries 2016-2017: Publicació Juliol 2015 
 



 Explora la diversitat europea i les oportunitats que això genera per a una millor comprensió de la 
base intel·lectual i creativitat d’Europa fomentant una societat més crítica amb si mateixa. 

 Aborda qüestions claus del patrimoni cultural, formació d’identitat i llegat intel·lectual, artístic, 
creatiu i històric de la UE. 

 Analitza les possibilitats de les tecnologies digitals per a facilitar el modelatge, anàlisi, comprensió 
i conservació del patrimoni cultural europeu.   

 
 
 

Convocatòria Reflective – Societats reflexives: patrimoni cultural i 
identitats europees 

http://www10.gencat.cat/agaur_web/AppJava/catala/a_info.jsp?contingut=pservprojeurointer


  
 REFLECTIVE-1–2014: ERA-NET on Uses of the past  
 REFLECTIVE-2–2015: Emergence and transmission of European cultural heritage and 

Europeanization  
 REFLECTIVE-3–2015: European cohesion, regional and urban policies and the 

perceptions of Europe  
 REFLECTIVE-4–2015: Cultural opposition in the former socialist countries  
 REFLECTIVE-5–2015: The cultural heritage of war in contemporary Europe  
 REFLECTIVE-6–2015: Innovation ecosystems of digital cultural assets  
 REFLECTIVE-7–2014: Advanced 3D modeling for accessing and understanding 

European cultural assets  
 REFLECTIVE-8–2015: Communication and dissemination platform  
 REFLECTIVE-9–2014: Social Platform on Reflective Societies  
 REFLECTIVE-10–2014: Mobilizing the network of National Contact Points in 

Societal Challenge 6  
 REFLECTIVE-11-2015: Enabling Innovation - Creating Impact from Social 

Sciences and Humanities  
 

Convocatòria 2014-2015– Societats reflexives: patrimoni cultural 
i identitats europees 

http://www10.gencat.cat/agaur_web/AppJava/catala/a_info.jsp?contingut=pservprojeurointer


 
 Repte específic: explorar el patrimoni cultural, els valors i el llenguatge com a 

base per a l’aparició d’un patrimoni cultural realment europeu.  
 Objectiu: una recerca multidisciplinària i comparativa centrada en l'emergència 

d'un patrimoni cultural europeu (tangible i intangible) des d'una perspectiva 
històrica 

 Impacte: el resultat d'investigació donarà suport a les polítiques culturals de la 
UE vinculades al foment, transmissió i utilització del patrimoni cultural, a nivell 
local, regional, nacional i sobretot "europeu“. 

 

 
REFLECTIVE-2-2015: Aparició i  transmissió del patrimoni cultural europeu i 
europeïtzació 

http://www10.gencat.cat/agaur_web/AppJava/catala/a_info.jsp?contingut=pservprojeurointer


 
 Repte específic: Analitzar l'impacte de la cohesió europea, les polítiques 

regionals i urbanes sobre una identificació positiva de la "construcció europea“. 
 Objectiu: investigació multidisciplinar i un èmfasi en estudis comparatius de 

diferents regions de la UE 
 Impacte: una millor comprensió de la relació entre les polítiques regionals 

europees, les identitats locals i regionals i la percepció del valor afegit de la UE 
pels seus ciutadans. 

 Millora de la rellevància de la política regional i la seva eficiència. 

 
REFLECTIVE-3-2015: Cohesió europea, polítiques regionals i urbanes i les 
percepcions d’ Europa  

http://www10.gencat.cat/agaur_web/AppJava/catala/a_info.jsp?contingut=pservprojeurointer


 
 Repte específic: Explorar el patrimoni cultural i polític dels moviments culturals 

independents i activitats contra els règims en els antics països socialistes 
d'Europa. 

 Objectiu: Examinar la contribució d'aquests moviments en la caiguda dels 
règims socialistes i la seva contribució a la creació de societats modernes. 

 Impacte: Desenvolupament d'un repertori d'aquests moviments, 
recomanacions per a la seva protecció, promoció i aprofitament. 

 
REFLECTIVE-4- 2015: Oposició cultural en els antics països socialistes  

http://www10.gencat.cat/agaur_web/AppJava/catala/a_info.jsp?contingut=pservprojeurointer


 
 Repte específic: Comprendre les moltes capes de l'herència cultural de la 

guerra, tant per a les comunitats locals, com per a les identitats nacionals o 
europea. 

 Objectiu: La investigació estudiarà la vinculació de les societats europees 
contemporànies amb el patrimoni cultural "tangible i intangible" dels principals 
conflictes armats del segle XX. 

 Impacte: Nous coneixements rellevants en el patrimoni de conflictes i 
"assessorament polític" per a la reinterpretació, la comunicació, l’educació i el 
turisme a nivell europeu. 

 
REFLECTIVE-5-2015: Patrimoni cultural de la guerra a l’ Europa contemporània  

http://www10.gencat.cat/agaur_web/AppJava/catala/a_info.jsp?contingut=pservprojeurointer


 Repte específic: Donar suport i promoure l'accés i la reutilització dels recursos 
del patrimoni cultural. Hi ha un enorme patrimoni cultural a Europa que s'ha de 
transformar en actius. La integració i reutilització pot crear valor per a: 
institucions culturals + indústries culturals i creatives. 

 Objectiu: Habilitar noves vies per a l'anàlisi i la comprensió de la història 
cultural i intel·lectual d'Europa i portar els continguts culturals a; 1) noves 
audiències 2) formes noves. 

 Els projectes han de desenvolupar nous entorns, aplicacions, eines i serveis 
dels recursos culturals digitals. 

 Dirigit a: arxius, museus, biblioteques, llocs del patrimoni cultural, col·leccions 
científiques, etc. 

 
REFLECTIVE 6-2015: Ecosistemes d’innovació dels bens culturals digitals. 

http://www10.gencat.cat/agaur_web/AppJava/catala/a_info.jsp?contingut=pservprojeurointer


 Cooperació internacional en recerca i innovació. 
 Els reptes socials  s’han d’abordar a nivell global.  
 Reforçar el rol d’Europa en l’escenari internacional de la ciència i la innovació.  
 
 
 

Convocatòria INT – Europa com actor global  

http://www10.gencat.cat/agaur_web/AppJava/catala/a_info.jsp?contingut=pservprojeurointer
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.ncp-incontact.eu%2Fnkswiki%2Findex.php%3Ftitle%3DFAQs_on_international_cooperation_in_Horizon_2020&ei=RCL4VInlIsOBUdKchFg&bvm=bv.87519884,d.d24&psig=AFQjCNHsaXLeg6NIFxFwq-iwXnY0r4ma8A&ust=1425634238340376
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.ncp-incontact.eu%2Fnkswiki%2Findex.php%3Ftitle%3DFAQs_on_international_cooperation_in_Horizon_2020&ei=RCL4VInlIsOBUdKchFg&bvm=bv.87519884,d.d24&psig=AFQjCNHsaXLeg6NIFxFwq-iwXnY0r4ma8A&ust=1425634238340376
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.ncp-incontact.eu%2Fnkswiki%2Findex.php%3Ftitle%3DFAQs_on_international_cooperation_in_Horizon_2020&ei=RCL4VInlIsOBUdKchFg&bvm=bv.87519884,d.d24&psig=AFQjCNHsaXLeg6NIFxFwq-iwXnY0r4ma8A&ust=1425634238340376


 
 Repte específic: com fomentar la diplomàcia cultural i científica de la UE en el 

marc d'una estratègia global més àmplia. 
 Objectiu: comparar les relacions culturals / científiques bilaterals i multilaterals 

dels Estats membres de la UE amb tercers països estratègics, regions i 
organismes internacionals (Consell d'Europa, UNESCO); examinar el paper del 
sector privat, les ONG, els científics i actors culturals en la diplomàcia de la UE. 

 Impacte: oferir una visió crítica de les polítiques culturals i científiques externes 
dels EM/UE actuals; explorar incentius per crear sinergies; destacar bones 
pràctiques i mancances; extreure conclusions rellevants per a les polítiques 
europees. 

 
INT 11-2015: Diplomàcia cultural i científica europea: aprofitar el potencial de 
la cultura i la ciència en las relacions exteriors de la UE  

http://www10.gencat.cat/agaur_web/AppJava/catala/a_info.jsp?contingut=pservprojeurointer


 
 Repte específic: enfortir els vincles culturals, científics i socials en el marc de 

l'associació estratègica UE-CELAC. 
 Objectiu: examinar els intercanvis culturals, científics i socials; determinar les 

sinergies i potencial per enriquiment mutu; determinar les asimetries en les 
relacions bilaterals i entre regions. 

 Impacte: millorar la comprensió de les dimensions cultural, científica i social de 
la relació UE-CELAC i del paper dels actors socials. 

 Criteris addicionals d'elegibilitat: Almenys 3 entitats jurídiques de 3 països 
LAC diferents. 

 
INT 12-2015: Dimensió cultural, científica i social de les relacions UE-LAC 
(Amèrica Llatina i el Carib)  

http://www10.gencat.cat/agaur_web/AppJava/catala/a_info.jsp?contingut=pservprojeurointer


 H2020 
Pàgina web d’interès: SC6 a Horizon 2020 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/europe-changing-world-inclusive-innovative-and-reflective-societie 
s 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/europe-changing-world-inclusive-innovative-and-reflective-societie
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/europe-changing-world-inclusive-innovative-and-reflective-societie
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/europe-changing-world-inclusive-innovative-and-reflective-societie
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/europe-changing-world-inclusive-innovative-and-reflective-societie
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/europe-changing-world-inclusive-innovative-and-reflective-societie
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/europe-changing-world-inclusive-innovative-and-reflective-societie
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/europe-changing-world-inclusive-innovative-and-reflective-societie
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/europe-changing-world-inclusive-innovative-and-reflective-societie
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/europe-changing-world-inclusive-innovative-and-reflective-societie
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/europe-changing-world-inclusive-innovative-and-reflective-societie
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/europe-changing-world-inclusive-innovative-and-reflective-societie
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/europe-changing-world-inclusive-innovative-and-reflective-societie
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/europe-changing-world-inclusive-innovative-and-reflective-societie
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/europe-changing-world-inclusive-innovative-and-reflective-societie
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/europe-changing-world-inclusive-innovative-and-reflective-societie
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/europe-changing-world-inclusive-innovative-and-reflective-societie
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/europe-changing-world-inclusive-innovative-and-reflective-societie
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/europe-changing-world-inclusive-innovative-and-reflective-societie


 H2020 
Pàgina web d’interès: Xarxa de Suport temes de Ciències 
socials i humanitats a Horion 2020 

http://www.net4society.eu/index.php 
 

http://www.net4society.eu/index.php


 H2020 

Possibilitats de finançament 

Pilar 2. Lideratge Industrial.  
Tecnologies de la Informació i Comunicació 

 
Convocatòria 2015: Oberta! Tancament: 14/04/2015 
Convocatòries 2016-2017: Publicació Juliol 2015 
 



  
 ICT-1: Una nova generació de components i sistemes 
 ICT-2: Computació avançada i computació en el núvol. 
 ICT-3: Internet del futur. 
 ICT-4: Contingut. 
 ICT-5: Sistemes robòtica i autònoms 
 ICT-6: Tecnologies facilitadores clau 
 ICT-7: Internet del futur 
 ICT-8: Seguretat 
 ICT-9: Suport a la innovació i emprenedoria. 
 ICT-10: Responsabilitat i creativitat 
 ICT-11: Activitats de cooperació internacional 
 ICT-12:Informació oberta sostenible 
 EUB: Convocatòria EU-Brasil 
 EUJ: : Convocatòria EU-Japó 
 EUK: Convocatòria Corea del sud 
 Altres accions: conferències, premis, etc. 

TIC Tecnologies de la informació i la comunicació 

http://www10.gencat.cat/agaur_web/AppJava/catala/a_info.jsp?contingut=pservprojeurointer


 Recerca, desenvolupament i explotació  de noves i emergents tecnologies (3D i 
tecnologies sobre la realitat augmentades) per a la creació de contingut digital per donar 
suport a industries creatives i els media i recuperació i tractament d’informació 
complexa.  

      Tancament:14/04/2015 
Link: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9085-ict-19-2015.html 

 

ICT19. Tecnologies per industries creatives, mitjans socials i convergència 
(2015) 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9085-ict-19-2015.html
http://www10.gencat.cat/agaur_web/AppJava/catala/a_info.jsp?contingut=pservprojeurointer


 H2020 
Pàgina web d’interès: TIC a Horizon 2020 

 
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/information-communication-technologies-horizon-2020 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/europe-changing-world-inclusive-innovative-and-reflective-societie
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/europe-changing-world-inclusive-innovative-and-reflective-societie
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/europe-changing-world-inclusive-innovative-and-reflective-societie
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/europe-changing-world-inclusive-innovative-and-reflective-societie
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/europe-changing-world-inclusive-innovative-and-reflective-societie
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/europe-changing-world-inclusive-innovative-and-reflective-societie
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/europe-changing-world-inclusive-innovative-and-reflective-societie
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/europe-changing-world-inclusive-innovative-and-reflective-societie
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/europe-changing-world-inclusive-innovative-and-reflective-societie
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/europe-changing-world-inclusive-innovative-and-reflective-societie
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/europe-changing-world-inclusive-innovative-and-reflective-societie
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/europe-changing-world-inclusive-innovative-and-reflective-societie
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/europe-changing-world-inclusive-innovative-and-reflective-societie


 H2020 
Pàgina web d’interès: Cercade socis per a projectes de TIC 

 
http://www.ideal-ist.eu/ 



Possibilitats de finançament 

Altres Programes 

• Ciència per i amb la societat. 
• FET (Tecnologies Futures Emergents). 
• MSCA (Formació i intercanvi de  
    coneixements). 
• Innovació per a PIMES. 
• JPI Patrimoni Cultural. 

 

 H2020 
Altres programes 



 L’objectiu d’aquest programa és construir una 
cooperació eficaç entre la ciència i la societat.  
Temes que tracta: 
-Divulgació i comunicació científica. 
-Accés obert (open accés) 
-Educació científica. 
-Temes de gènere. 
-Temes ètics. 
-Governança de la ciència. 
-Participació ciutadana. 

Programa Transversal: 
Ciència amb i per la Societat 

 H2020 
Altres programes 

Top-up 

Link: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/science-and-society 



Pilar I 
Tecnologies futures i emergents (FET) 

 Promoure tecnologies radicalment noves mitjançant 
l’exploració d’idees novedoses i d’alt risc basades en  
fonaments científics i detectant oportunitats de benefici 
a llarg termini. Idees ambicioses. 

   

 H2020 
Altres programes 

Bottom-up 

Link: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/future-and-emerging-technologies 



 Reforçar els recursos i el potencial humà de la recerca i la 
tecnologia a Europa 

- Reforçar el potencial humà en recerca. 
- Mobilitat, formació i desenvolupament professional. 
- Crear una carrera investigadora atractiva a Europa. 
- Atraure investigadors de la resta del món. 
- Millorar les perspectives de la carrera investigadora 
fomentant competències complementaries i habilitats 
pels investigadors.  
- Fomentar la creativitat i innovació. 
-Promoure l’intercanvi de coneixements entre sectors i 
organitzacions de recerca. 
- Augmentar la col·laboració entre els sectors industrial i 
acadèmic. 

  
 
 

 

Pilar I: 
Accions Marie Sklodowska-Curie 

Bottom-up 

 H2020 
Altres programes 

Link: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/marie-sklodowska-curie-actions 



Pilar II: 
Innovació per a PIMES 

 H2020 
Altres programes 

Bottom-up 

Link: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/sme-instrument 



Innovació per a PIMES 

 H2020 
Altres programes 

Convocatòria Oberta!! Properes cut-off: 
18 March; 17 June; 17 Sept ... 

Contacte Acció: 
rdi.accio@gencat.cat 



JPI Cultural Heritage  
 Focalitzat en tot els aspectes del patrimoni cultural 

(tangible, intangible i digital) i dirigit tant a investigadors 
com professionals d’aquest camp. Inclou tots els àmbits 
científics: història de l’art, arqueologia, conservació, 
restauració,  enginyeria, química, física o biologia.  

 Iniciativa de Programació Conjunta (JPI) on participen 
16 Estats Membres Europeus diferents. D’Espanya 
participa el Ministeri d’Educació, Cultura i Esports el 
d’Economia i Competitivitat.  

 Activitats:  
-Estudis. 
-Jornades i congressos. 
-Convocatòries d’ajuts.  

 H2020 
Altres programes 



 
  

http://www.jpi-culturalheritage.eu/ 

Pàgina Web: 

http://www10.gencat.cat/agaur_web/AppJava/catala/a_info.jsp?contingut=pservprojeurointer


 H2020 

Estar Oberts! 



 H2020 

Projectes 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.ceina.com%2Farticles-mostra-1858-cat-postgrau_empresarial_de_direccio_de_projectes.htm&ei=msj4VJrRCIXXU8KLgYAD&bvm=bv.87519884,d.d24&psig=AFQjCNHExfZv2v1MJ0B-HcsoykI2-F8ltA&ust=1425676826534754


RICHES 
Renewal, innovation & Change: Heritage and European 
Society  
 
Convocatoria: FP7-SSH-2013-2 “Transmitting and benefiting from cultural 
heritage in Europe” 
Durada: 30 mesos 
Pressupost: 3M € 

   http://www.riches-project.eu/index.html 

 H2020 



RICHES 
Renewal, innovation & Change: Heritage and European 
Society  
 

Projecte de recerca que parteix i gravita al voltant d’un canvi: com 
l'arribada de les tecnologies digitals està exigint una transformació i 
ofereix als ciutadans de la Unió Europea una gran oportunitat 
d'utilitzar el seu patrimoni cultural com una eina per al 
desenvolupament social i econòmic.  

 
• Com poden institucions sobre patrimoni cultural renovar-se i reinventar-

se? 
• Com pot la societat actual utilitzar el patrimoni cultural?  
• Com la conversió analògic-digital representa un canvi  cap a pràctiques 

més fluides i descentrades de les tradicionals de patrimoni cultural?  
• Com el ciutadà europeu, individualment o com a part d’una comunitat, pot 

jugar un rol creatiu vital? 
•  Quines són les limitacions de les noves tecnologies en la promoció del 

patrimoni cultural?  
• Com pot el patrimoni cultural esdevenir més proper als agents 

innovadors, fabricants especialitzats, conservadors, artistes o  actors 
econòmics? 

• Com pot el patrimoni cultural esdevenir una força en la economia de la 
Unió Europea? 

 
 

 H2020 



RICHES 
Renewal, innovation & Change: Heritage and European 
Society  
 

Participants: 
• COVENTRY UNIVERSITY COVENTRY (COVUNI), United 

Kingdom  
• HANSESTADT ROSTOCK (ROSTOCK), Germany  
• STICHTING RIJKSMUSEUM VOOR VOLKENKUNDEN (RMV 

LEIDEN), Netherlands  
• STICHTING WAAG SOCIETY (WAAG), Netherlands  
• THE UNIVERSITY OF EXETER (UNEXE), United Kingdom 
• PROMOTER SRL (PROMOTER), Italy  
• FUNDACIO PRIVADA I2CAT, INTERNET I INNOVACIO 

DIGITAL A CATALUNYA (I2CAT), Spain 
• SYDDANSK UNIVERSITET (SDU), Denmark 
• STIFTUNG PREUSSISCHER KULTURBESITZ (SPK), Germany  
• Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı (KYGM), Turkey 
 

 H2020 



PATH 
Personalised Access to Cultural Heritage Spaces  
Convocatoria: FP7- ICT-2009.4.1 - Digital libraries and digital preservation 
Durada: 36 mesos 
Pressupost: 3M € 

http://www.paths-project.eu/ 

 H2020 



PATH 
Personalised Access to Cultural Heritage Spaces  
 

Creació d’un sistema que actuí de guia interactiva personalitza-
da per accedir al contingut de col·leccions de llibreries digitals ja 
existents. Facilitar un accés innovador i fàcil a continguts de 
llibreries digitals que enriqueixi l’experiència de la persona que 
accedeix a aquesta fons.  
 
• Activitat principal: desenvolupament de dos prototips sobre 

sistemes integrats de cerca (testat per “end users”, institu-
cions culturals i altres). 

 
 

 H2020 



PATH 
Personalised Access to Cultural Heritage Spaces  
 

Participants: 
• University of Sheffield, United Kingdom. 
• i-sieve Technologies Ltd, Greece. 
• Asplan Viak Internet Ltd (Avinet), Norway. 
• Alinari 24 ORE, Italy. 
• MDR partners Consulting Limited, United Kingdom. 
• University of Basque Country, Spain. 
 
Altres col·laboracions: Stichting EDL, Wiltshire Heritage Museum 
Archaeology Data Service (ADS), etc. 
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RICHES 
Renewal, innovation & Change: Heritage and European 
Society  
 

Projecte de recerca que parteix i gravita al voltant d’un canvi: com 
l'arribada de les tecnologies digitals està exigint una transformació i 
ofereix als ciutadans de la Unió Europea una gran oportunitat 
d'utilitzar el seu patrimoni cultural com una eina per al 
desenvolupament social i econòmic.  

 
• Com poden institucions sobre patrimoni cultural renovar-se i reinventar-

se? 
• Com pot la societat actual utilitzar el patrimoni cultural?  
• Com la conversió analògic-digital representa un canvi  cap a pràctiques 

més fluides i descentrades de les tradicionals de patrimoni cultural?  
• Com el ciutadà europeu, individualment o com a part d’una comunitat, pot 

jugar un rol creatiu vital? 
•  Quines són les limitacions de les noves tecnologies en la promoció del 

patrimoni cultural?  
• Com pot el patrimoni cultural esdevenir més proper als agents 

innovadors, fabricants especialitzats, conservadors, artistes o  actors 
econòmics? 

• Com pot el patrimoni cultural esdevenir una força en la economia de la 
Unió Europea? 

 
 

 H2020 



RICHES 
Renewal, innovation & Change: Heritage and European 
Society  
 

Participants: 
• COVENTRY UNIVERSITY COVENTRY (COVUNI), United 

Kingdom  
• HANSESTADT ROSTOCK (ROSTOCK), Germany  
• STICHTING RIJKSMUSEUM VOOR VOLKENKUNDEN (RMV 

LEIDEN), Netherlands  
• STICHTING WAAG SOCIETY (WAAG), Netherlands  
• THE UNIVERSITY OF EXETER (UNEXE), United Kingdom 
• PROMOTER SRL (PROMOTER), Italy  
• FUNDACIO PRIVADA I2CAT, INTERNET I INNOVACIO 

DIGITAL A CATALUNYA (I2CAT), Spain 
• SYDDANSK UNIVERSITET (SDU), Denmark 
• STIFTUNG PREUSSISCHER KULTURBESITZ (SPK), Germany  
• Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı (KYGM), Turkey 
 

 H2020 



  PHENICX Performances as Highly Enriched aNd Interactive Concert eXperiences 
http://phenicx.upf.edu/ 
 EEXCESS To Reveal and interconnect the treasures of European culture, science and 
education 
http://eexcess.eu/ 
3D-COFORM Tools and expertise for 3D Collection formation 
http://www.3d-coform.eu 
 CHESS Cultural Heritage Experiences through Socio-personal interactions and Storytelling 
http://www.chessexperience.eu/ 
CULTURA Cultivating Understanding and Research through Adaptivity 
http://www.cultura-strep.eu/ 
iTreasures Capturing the Intangible 
http://www.i-treasures.eu/ 
 meSch Material EncounterS with digital Cultural Heritage 
http://mesch-project.eu/ 
 
 
 
 
 

Altres projectes interés: 

http://phenicx.upf.edu/
http://eexcess.eu/
http://www.3d-coform.eu/
http://www.chessexperience.eu/
http://www.cultura-strep.eu/
http://www.i-treasures.eu/
http://mesch-project.eu/
http://www10.gencat.cat/agaur_web/AppJava/catala/a_info.jsp?contingut=pservprojeurointer


TAG CLOUD Technologies lead to Adaptability & lifelong enGagement with culture 
throughout the CLOUD 
http://www.tagcloudproject.eu 
 TOSCA-MP Task-oriented search and content annotation for media production (television, 
radio, online) 
http://tosca-mp.eu/ 
 V-City The virtual city 
http://vcity.diginext.fr/EN/index.html 
 V-MusT.net Virtual Museum Transnational Network 
http://www.v-must.net/ 
 
 
 
  

Altres projectes interés: 

http://www.tagcloudproject.eu/
http://tosca-mp.eu/
http://vcity.diginext.fr/EN/index.html
http://www.v-must.net/
http://www10.gencat.cat/agaur_web/AppJava/catala/a_info.jsp?contingut=pservprojeurointer


 H2020 

Informació d’Utilitat 



1. Sobre Horizon 2020 
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm 
http://eshorizonte2020.es/   
 
2. Cerca oportunitats - search by area 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/find-your-area 
 
3. Aprèn de l’experiència – project search 
http://cordis.europa.eu/projects/home_en.html   
 
4. Informa’t - EU policies 
http://cordis.europa.eu/research-eu/home_en.html  
http://erawatch.jrc.ec.europa.eu/    
 
  

 H2020 

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm
http://eshorizonte2020.es/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/find-your-area
http://cordis.europa.eu/projects/home_en.html
http://cordis.europa.eu/research-eu/home_en.html
http://cordis.europa.eu/research-eu/home_en.html
http://cordis.europa.eu/research-eu/home_en.html
http://erawatch.jrc.ec.europa.eu/


– Communication on the cultural and creative sectors.  
– European Parliament resolution on promoting the cultural  
and creative sectors. 
– Communication by the European Economic and Social  
Committee on promoting cultural and creative sectors.  
– Communication by the Committee of the Regions on promoting  
cultural and creative sectors.  
– European Creative Industries Alliance.  
 
-Web portal: Digital Culture 
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/content-and-media/digital-culture 

 

Alguns documents sobre cultura: 

 H2020 

http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52012DC0537
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0368+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0368+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.ccmi-opinions.25765
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.ccmi-opinions.25765
http://www.europarl.europa.eu/registre/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2012/0537/COM_COM(2012)0537_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/registre/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2012/0537/COM_COM(2012)0537_EN.pdf
http://www.eciaplatform.eu/


5. Guanya experiència - Join Experts Database 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/ind
ex.html   
  

 H2020 

 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html


 
6. Feu servir – Contact services 
Cada Estat Membre té punts de contacte per a cada programa per 
donar suport a la participació 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/nati
onal_contact_points.html   
http://eshorizonte2020.es/   
 

6. Helpdesk – Comissió Europea 
http://ec.europa.eu/research/enquiries 
 

 H2020 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/national_contact_points.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/national_contact_points.html
http://eshorizonte2020.es/
http://ec.europa.eu/research/enquiries
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Area d’internacionalització 
spei@agaur.gencat.cat 

• Oportunitats, ajuts i 
beques 

• Serveis, tràmits i acollida 
• R+D+I a Catalunya 
• Agenda  
• Notícies  
• Contactes 

www.euraxess.cat  

Accès a la informació - AGAUR 

http://www.euraxess.cat/


Aïda Díaz 
spei@agaur.gencat.cat 

93 268 87 97 
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