U

Àrea de Ciències i Enginyeries

“Horizon Europe: un programa marc ple d’oportunitats”
Seminari per incentivar la participació en recerca internacional
Primera part: una visió general
Sala de Juntes (Facultat de Ciències de la Terra)
Dimecres, 15 de juny de 2022 (11h00 - 12h00)

PROGRAMA
11:00 - 11:05 Benvinguda i presentació
Albert Soler, Degà de la Facultat de Ciències de la Terra
11:05 - 11:20 La participació de la Facultat de Ciències de la Terra a l’anterior programa marc H2020
Alex Marcuello, Vicedegà de recerca de la Facultat de Ciències de la Terra
11:20 - 11:40 Horizon Europe (2021-2027): Estructura i característiques generals
Gerard Rosich, Oficina de Projectes Internacionals de Recerca
11:40 - 11:55 Elements bàsics del procés de preparació d’una proposta per Horizon Europe
Armando J. Palomar, Assessor de Recerca Internacional
11:55 - 12:00 Preguntes i discussió amb els participants
12:00

Cloenda

Introducció
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 a l’anterior programa marc H2020, podríem dir que
aquesta participació ha estat força reduïda; en ocasions per manca d’informació sobre com preparar i
presentar una proposta, o 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, la Facultat disposa d’un assessor de recerca
internacional per facilitar, en casos determinats, un suport addicional més específic.
Aquest Seminari, organitzat per l’equip deganal, juntament amb l’OPIR i l’assessor de recerca, està
adreçat al PDI de la Facultat 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 competitives per part del PDI de la Facultat,
• impulsar l’assessorament de recerca internacional.

INSCRIPCIÓ: Per raons d’aforament, la inscripció prèvia es obligatòria, enviant expressió d’interès a:
a.palomar@ub.edu
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Segona part: les oportunitats (pilar I)
Aula 31 (Facultat de Ciències de la Terra)
Dimecres 22 de juny de 2022 (11h00 - 12h00)
PROGRAMA
11:00

Benvinguda

11:00 - 11:25 (pilar I) Marie-Skłodovska Curie (MSC)
Gerard Rosich, Oficina de Projectes Internacionals de Recerca
11:25 - 11:50 (pilar I): European Research Council (ERC)
Armando J. Palomar, Assessor de Recerca Internacional
11:50 - 12:00 Discussió amb els participants
12:00

Cloenda

Tercera part: les oportunitats (pilar II i pilar III)
Sala de Juntes (Facultat de Ciències de la Terra)
Dijous 30 de juny de 2022 (11h30 - 12h30)
PROGRAMA
11:30

Benvinguda

11:30 - 11:55 (pilar II) Global Challenges & European Industrial Competitiveness - Cluster/s…
(per determinar), Oficina de Projectes Internacionals de Recerca
11:55 - 12:20 (pilar III): European Innovation Council (ERC) - Pathfinder Open
Armando J. Palomar, Assessor de Recerca Internacional
12:20 - 12:30 Discussió amb els participants
12:30

Cloenda

