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10.00 h Benvinguda i introducció a la jornada. Serveis de suport d’ACCIÓ
Mònica Duran, líder de Programes Europeus R+D+I a ACCIO

10:10 h BLOC 1: Preparació inicial de la proposta i Q&A
Gustavo Garcia, Representante FECYT - NCP para temas legales y financieros Horizon Europe- CDTI Innovación

10:35 h BLOC 2: Altres Costos + Lump Sum i Q&A
Andrés Martínez, Representante CDTI - NCP para temas legales y financieros Horizon Europe

11:10h COFFE BREAK

11:30 h BLOC 3: Justificació i explotació i i Q&A
Andrés Martínez, Chief Representative in Brussels - CDTI Innovación

11.55 h Conclusions i següents passos
12.00 h Reunions individuals dels NCPs l&f preagendades

Agenda
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Pressupost: 5.300M€
Call for tenders, prizes

Pressupost: 5.450M€
Rati d’èxit 2014-2020: 
14% (10-21%)
Funding rate: 60%-100%

Pressupost: 95.500M€
Rati d’èxit 2014-2020: 12,3%*
Funding rate: 70-100%

Pressupost 21: 68M€
Rati d’èxit: 6,2%

Funding rate: 70-100% 

Connecting Europe 
Facility Pressupost: 
25.800M€
Call for tenders, prizes

Pressupost: 20.000M€
Call for tenders, prizes

Pressupost: 1.930M€
Call for tenders, prizes

Pressupost: 8.000M€
Call for tenders, prizes

Pressupost: 7.600M€
Call for tenders, prizes

Lum sump: 
60.000€ aprox

Principals Programes Europeus R+D per a l’empresa  2021 - 2027

*Sobre les propostes elegibles (propostes que reuneixen tots els criteris formals per a ser avaluades). 3,5% respecte el total

Pressupost: 2.400 M€

CERCADOR CE FUNDING & 
TENDERS

Publicació noves calls Horizon Europe  23-24 
28 Novembre 2022 i webinars

Notas del ponente
Notas de la presentación
Prals programes que donem suport son HE  té com a objectiu el finançament d’iniciatives i projectes de recerca i innovació (des de la fase conceptual fins a la introducció a mercat) per donar resposta a les prioritats polítiques de la UE (transformació  digital i verda) . Impacta clarament en la competitivitat de les empreses +  a estar alerta del l’estat de la tecnica + desenvolupar nous productes/Serveis/processos + consorcis amb els big players europeus i internacionals.ARGUMENTS ALTRES PROGRAMES EUROPEUS: -TRANSICIÓ DIGITAL I ECOLÒGICA/SOSTENIBILITAT/  >Conecting Europe Facility sustainable and efficiently interconnected trans-European networks in the fields of transport, energy and digital servicesLIFE va finançar a 43 empreses catalanes  període anterior 2014-2020PRIMA: s esta en procés de signar MOU entre Prima i Sector Group de Agrofood EEN  en àmbit de Food i medi ambient en la mediterranea, tenint el repte de superar la tassa d exit gracies a la col·laboracio amb mes de 50 partners EEN (sector agrofood) ... -Justificació... (Relacionar-lo amb TECNLOGIES I AMBITS TECNOLÒGICS, INNOTECS, NUCLIS, NEXTGEN... )-Import i rati d’èxit. -Cobreixen Projectes d’RDI per a empreses.-Contribueixen a indicadors d’ACCIÓ i EEN + competitivitat de les empreses + estar a l’estat de l’art + desenvolupar nous productes/Serveis/processos + consorcis amb els big players europeus i internacionals.- Coneixement del programa

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/horizon-europe-work-programmes_en#view-available-work-programmes
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Quins avantatges aporten la participació de projectes EU 
col·laboratius?

Generar Drets d’explotació 
dels resultats

Accés a nous mercats i a 
innovacions punteres

Posicionament internacional 
de la teva empresa

Captació de talent

Connexió amb 
socis estratègics

Poder d’influència/lobby 
en polítiques i estratègies

Finançament projectes 
R+D+I

Us d’infraestructures 
punteres de difícil accés

Notas del ponente
Notas de la presentación
Ens centrem en els projectes colaboratius pels avantatges que aporten en: 



NOVETATS Maximitzar Impacte! 
Horizon Europe / Horizon 2020

• Es demanarà i avaluarà a la proposta un pla 
de disseminació, explotació i comunicació, 
que s’haurà d’actualitzar als 6 mesos de 
començar el projecte.

• 1 any després d’acabar el projecte és 
obligatori publicar-lo a la Horizon Results
Platform si no s’ha explotat encara

• Major exigència dels beneficiaris d’Explotar, 
Disseminar el seu projecte fins a 4 anys 
després d’haver acabat el projecte.

<

Notas del ponente
Notas de la presentación
El perque fem avui aquesta sessió..... Estratègia de Implementació de Horizon Europe estableix l’objectiu de maximitzar l’impacte  en relació als Key Impact Pathways: científics, socials, econòmics definits al reglament de HE, més generals, els  Expected outcomes (resultats curt-mig termini en relació al que demanava el Topic) i Expected Impact mes a llarg termini (en relació a la Destination)   dels projectes mitjançant diferents vies de treball: Es tractarà de manera més rigorosa la part d’IMPACTE,  i caldrà la explicació d’unes vies creïbles per assolir els objectius. Obligació de treballar en la explotació de projectes fins a 4 anys després. 



7

Jornades i 
Tallers

Assessorament 
Inicial Cerca de Socis

Revisió de 
Propostes amb 
experts (NCPs)

WINNER

PROPOSAL

Revisió d’acord 
de consorci 

amb Advocats

Explotació de 
Projectes 
Europeus

Serveis d'acompanyament gratuïts

Per a empreses i entitats interessades a

participar a les convocatòries Horizon

Europe.

• Presentació projecte, idea,

empresa.

• Presentació dels serveis que

oferim.

• Encaix al tòpics de les

convocatòries

• Xarxa EEN (servei alertes, cercador BBDD,

publicació cerques catalanes, B2Bs..)

• Xarxa Oficines d’ACCIÓ

• Explora l’H2020 Dashboard

• Catalonia Open Challenge Platform

• Revisió d’idees de projectes amb
l’NCP

• Pre-avaluació de propostes amb
l’NCP

• Revisió IPR
• Revisió Pla Explotació

www.een.cat

• Anàlisi mercats
potencials,

• Pitch inversors
• cerca de socis
• Proteccio IPR
• Revisió ROL
• Ajutsi programes

innovacio d’
ACCIÓ

Notas del ponente
Notas de la presentación
Per ex. Programa innovació disruptiva que compren actuacions com disrupt tours, cupons o tallers que t'ajudaràn a evolucionar les teves idees disruptives fins a generar un impacte massiu.A definir el propòsit de la teva empresa, dissenyar nous models de negoci i a validar les teves idees amb clients, a aconseguir les teves primeres vendes i a escalar al gran mercat. 

http://een.cat/inici/index.html
https://openchallenges.accio.gencat.cat/
http://een.cat/inici/index.html
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Catalonia Open Challenges - Home (gencat.cat)

Inici | Enterprise Europe Network (een.cat)

Plataformes per CERCA DE SOCIS: 

• EEN

• CATALONIA OPEN 
CHALLENGES

• FUNDING AND TENDERS-
PARTNER SEARCH

• PARTNERHIPS

Activitats i Serveis d'acompanyament a Programes Europeus RD

Notas del ponente
Notas de la presentación
EEN-registre 

https://openchallenges.accio.gencat.cat/
https://een.cat/inici/index.html
https://een.cat/Programes-Europeus/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/partner-search
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/european-partnerships-horizon-europe_en
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ACCIO coordina a Catalunya  la xarxa de connexió 
internacional Enterprise Europe Network 
www.een.cat DONA’T D’ALTA

Rebre butlletí diari, setmanal o mensual amb 
oportunitats i esdeveniment del teu sector

 Technology offer

 Business offer

 R&D collaboration

Trobar oportunitats de 
col·laboració amb socis 

internacionals

Esdeveniments del sector a tot 
Europa

+ 60 països + 600 membres de suport a l'empresa, on participen Cambres
de Comerç, Agències de desenvolupament empresarial, Centres
Tecnològics i Universitats.

https://een.ec.europa.eu/partners

Esdeveniments del sector a tot 
Europa

https://een.cat/inici/index.html
https://formularis.accio.gencat.cat/web/formularis/inscripcions/-/inscripcio/2022/05/05/Yb1OgqYnYMM9nz_z85jUAA/form-alta-een/?lang=ca_ES&portal=een
https://een.ec.europa.eu/partners
https://een.ec.europa.eu/events?f%5B0%5D=field_eventstartdate%3Anext_year
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49 partnerships publico-privades constituïdes sota el paraigües de
l’Horizon Europe integrades per socis privats i/o públics per abordar
alguns dels reptes més urgents d'Europa mitjançant iniciatives
concertades de recerca i innovació.

Tipologies:
• Co-programmed: Basades en MOU /roadmap. Aquests socis

proposaran tòpics d’interès per a les futures convocatòries d’HE.
Modalitat de les partnerships en les que participa ACCIÓ
actualment

• Co-funded: Associacions en què participen països de la UE, amb
finançadors de la recerca i altres autoritats públiques al nucli del
consorci. Treuen les seves pròpies convocatòries (tipus ERANETs).

• Associacions institucionalitzades: Creades a partir de fons
provinents de la CE i la indústria per a treure i gestionar les seves
convocatòries pròpia sota la normativa HE (s’inclouen EITs)

Principals beneficis de formar part d’aquestes associacions:

Connexió amb el principals 
agents de l’ecosistema de 

Programes EU

Identificació de les propostes 
estratègiques i més ben 
posicionades per a ser 

finançades

Incidir en la definició de 
polítiques i en la inclusió de 

convocatòries concretes en els 
Programes de Treball de les 

diferents temàtiques dels 
Programes EU

.

Imatge actualitzada 2021

Quines son?

Partnerships de HE. Qué son i quins beneficis té ser-ne membre? 

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/european-partnerships-horizon-europe_en
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189
Entitats 
ateses de 
forma 
individual

Activitat del equip al 1r semestre 2022

131
Reunions de 
consultes 
inicials

59
Projectes 
Cerca de 
Socis

32*
Projectes 
Estructuració
de propostes

• 15 Revisions de proposta amb 
CDTI i 5 ACCIO

• 8 Revisions acord de consorci i 
consultes legals

• 4 Cartes de Suport i altres 
consultes

15 Tallers i B2Bs amb mes de 
400 assistents 

68% empreses
11% Adm. Pca
10% Associacions, fundacions, ONGs
7% universitats, Centres Tecnològics 

2 14

@eencat
2.147

Seguidors
@Enterprise Europe Network 

Spain
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Núria SolerCarla RuizJennifer Ruiz

Riánsares López

Iago Garcia

Karim Hassan Hosny
Oficina de Brussel·les

Mònica Duran
Líder d'Equip

• Ind. 4.0

• Materials

• Recreativa, Cultura i 

Societat Inclusiva
• Medi ambient/Clima

• Energia

• Indústria sostenible

Vols que t’assessorem? Contacta’ns!

• Biotecnologia

• Salut

• Agricultura

• Alimentació

Oficina 

Auto/mobi l itat

• Mobilitat

• Seguretat

• Espai



Contacta’ns!

934 767 206
info.accio@gencat.cat
Passeig de Gràcia, 129
08008 Barcelona

accio.gencat.cat
catalonia.com

Segueix-nos a les xarxes socials!

accio_cat
@Catalonia_TI

linkedin.com/company/acciocat/
linkedin.com/company/invest-in-catalonia/

Gràcies! rdi.accio@gencat.cat

http://een.cat/Programes-Europeus/

mailto:info.accio@gencat.cat
http://www.accio.gencat.cat/
http://catalonia.com/
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