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“Horizon Europe: un programa marc ple d’oportunitats”
Jornada per incentivar la participació del PDI de la Facultat de Quimica en
programes de recerca internacional
(Jornada de Formació de Professorat)
Aula Magna “Enric Casassas” de la Facultat de Química
Dimecres, 7 de setembre de 2022 (09h00 - 13h30)
PROGRAMA
09:00 - 09:15 Benvinguda i presentació
Raul Ramos, Vicerector de Polìtica d'Internacionalització
Miquel Vidal, Degà de la Facultat de Química
09:15 - 09:30 La participació de la Facultat de Química a l’anterior programa marc H2020
Irene García, Vicedegana de recerca i transferència de la Facultat de Química
09:30 - 10:00 Horizon Europe (2021-2027): estructura i característiques generals
Ignacio Sánchez, Oficina de Projectes Internacionals de Recerca
10:00 - 10:30 Pilar I: Marie-Skłodovska Curie (MSC)
Josep Querol, Oficina de Projectes Internacionals de Recerca
10:30 - 11:00 Pilar I: European Research Council (ERC)
Armando J. Palomar, Assessor de Recerca Internacional
11:00 - 11:15 Pausa
11:15 - 11:45 Pilar II: Global Challenges & European Industrial Competitiveness
Aïda Díaz, Dept. de Recerca i Universitats
11:45 - 12:15 Pilar III: European Innovation Council (EIC) - Pathfinder Open
Armando J. Palomar, Assessor de Recerca Internacional
12:15 - 13:00 Horizon Europe: oportunitats i participació
Míriam Peces, Dept. d'Enginyeria Química i Química Analítica (BioMAX, MSC)
Josep Puigmartí, Dept. Ciència de Materials i Química Física (EVA, EIC-Pathfinder Open)
13:00 - 13:30 Avaluació de propostes: la perspectiva de l’avaluador
Mercè Segarra, Vicerectora d'Emprenedoria, Innovació i Transferència
Discussió amb els participants
13:30

Cloenda
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Motivació de la jornada
En 2021, la Unió Europea va posar en marxa Horizon Europe, el programa marc de recerca i innovació
per al període 2021-2027, amb un pressupost global de prop de 97.000 M€. Per poder participar amb
propostes competitives és important conèixer molt bé la seva estructura així com els instruments de
finançament més interessants d’aquest nou programa marc (FP9).
Examinant la participació del PDI de la Facultat de Química a l’anterior programa marc H2020, podríem
dir que aquesta participació ha estat força reduïda, en part per manca d’informació sobre com preparar i
presentar una proposta, per manca d’eines per vehicular-la, i també per la notable competitivitat de les
convocatòries. De vegades, tot i la gran quantitat d’instruments de finançament i de línies d’actuació
existents, es fa difícil trobar o seleccionar la convocatòria més adient i sovint es perden bones oportunitats
de participar-hi.
L’Oficina de Projectes Internacionals de Recerca (www.ub.edu/opir) dona al PDI tot el suport necessari
per a la presentació de propostes a Horizon Europe. A més, el PDI de la Facultat de Química té accés a un
assessor de recerca internacional, finançat en el marc de les accions de l’Àrea de Ciències i Enginyeries
(ACE), per facilitar, en casos determinats, un suport addicional més específic.
Aquesta jornada, organitzada per l’equip deganal de la Facultat de Química, l’OPIR i l’assessor de recerca
de l’ACE, està principalment adreçada al PDI de la Facultat de Química per tal d’incentivar la seva
participació en aquest programa marc. Els objectius principals són:
• presentar les possibilitats de finançament de la recerca que ofereix Horizon Europe;
• promoure la presentació de propostes amb èxit del PDI de la Facultat;
• impulsar l’assessorament en programes de recerca internacional.

