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10.00 h Benvinguda i introducció a la jornada
Mònica Duran, líder de Programes Europeus R+D+I a ACCIO

10:15 h Horizon Europe – Cluster 2 - Cultural Heritage and Cultural and Creative Industries
Aída Díaz, NCP Horizonte Europa Cluster 2, Departament de Recerca i Universitats - Generalitat de Catalunya
Adeline Marcos, NCP Horizonte Europa Cluster 2 - Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología - FECYT

11:00 h COFFE BREAK

11:20 h Serveis de suport d’ACCIÓ i l’EEN
Núria Soler, consultora de Programes Europeus R+D+I a ACCIO

11.40 h Programa Europeu: Europa Creativa
Àlex Navarro, Coordinador d’Europa Creativa Desk – MEDIA Catalunya 

12.00 h Casos d’èxit
Institut Català d’Arquitectura Avançada
Fundacion epica la Fura dels Baus

AGENDA
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Serveis de suport als 
programes EU R+D+I

Gener 2023
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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

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
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Font: CRM

Normativa de participació projectes colaboratius HE

 Participació de 3 entitats independents de 3 estats membres de la UE o Estats associats. 

 Pressupost superior a 500.000€. 

 Que el projecte estigui entre Recerca i Desenvolupament (TRL1) fins entrada a mercat (TRL9)

 Durada del projecte: entre 1 i 5 anys. 

 Encaixar amb les línies estratègiques proposades a la convocatòria (tòpic). 

 Aportar un valor afegit a nivell europeu i responen a les necessitats de millora existents a la CE. 

 Respectar els principis ètics. 
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Quins avantatges aporten la participació de projectes EU 
col·laboratius?

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

Generar Drets d’explotació 
dels resultats
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• Els resultats són propietat del beneficiari que els 
genera.

• Si 2 o més beneficiaris han desenvolupat la 
tecnologia plegats, compartiran la propietat.

• Aquests propietaris han d’acordar per escrit els % de 
propietat que els pertoca en funció de les aportacions 
que hagin fet.

No és el Consorci qui té la propietat dels resultats, són els 
socis individuals!

De qui són els resultats del projecte?



Un resultat explotable d’un projecte d'investigació és el resultat tangible o coneixement, una dada o informació
(intangible) que pugui ser protegit o no, amb potencial d’aplicació industrial i/o comercial

Què és un resultat explotable? 

Mecanismes de protecció: 

• Patents

• Copyright

• Marques

• Dissenys

• Drets BBDD

• Models d’utilitat
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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

• Plataforma CatEU

• Revisió d’idees de projectes amb
l’NCP

• Pre-avaluació de propostes amb l’NCP
• Revisió IPR - Intellectual property rights
• Revisió Pla Explotació

www.een.cat

• Anàlisi mercats
potencials, 

• Pitch inversors
• cerca de socis
• Proteccio IPR
• Revisió ROL
• Ajuts i programes

innovacio d’ ACCIÓ 

http://een.cat/inici/index.html
https://openchallenges.accio.gencat.cat/
https://cateu.accio.b2match.io/
http://een.cat/inici/index.html
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Com et pots beneficiar de l’Enteprise Europe Network?

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

Esdeveniments del sector a tot 
Europa

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?keywords=&status=2&type=All&country=All
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Catalonia Open Challenges - Home (gencat.cat)

Plataforma Networking

https://openchallenges.accio.gencat.cat/
https://cateu.accio.b2match.io/
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Col·laborem amb 27 Stakeholders + 8.000 entitats associades   
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Avantatges:

 Llistat públic que es comparteix amb les empreses

 Dona visibilitat

Requisits:

- Titulació universitària

- Experiència mínima de 5 anys – Vida Laboral

- Certificats d’assessorament a les empreses

Acredita’t com assessor!

Tens experiència com 
a consultor de 

projectes europeus 
per a  propostes de 

tercers?
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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
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Properes sessions de Projectes EU RDI

https://agenda.accio.gencat.cat/cercador/-/actes/cercador/s09012023/whorizon/p1?utm_source=linkedin&utm_medium=social&utm_campaign=xxs


Contacta’ns!

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

accio.gencat.cat
een.cat/Programes-Europeus/

Segueix-nos a les xarxes socials!

@accio_cat
@eencat

linkedin.com/company/acciocat/
linkedin.com/company/enterprise-europe-network-een-spain/

Gràcies!

mailto:rdi.accio@gencat.cat
http://www.accio.gencat.cat/
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