
3, 5, 10 i 12 de març, Barcelona 2 edició 

Aquesta nova edició del “Taller d’eines internacionals de finançament per projectes de la 
Unió Europea” del COAMB es centra en el programa Horizon 2020 (H2020) de la Comissió 
Europea, que es va iniciar a finals del 2014 i compta amb un pressupost de 77.028M€ per al 
període 2014-2020. Aquest programa està desti-
nat a la recerca bàsica i el desenvolupament i la 
transferència de tecnologies, entre altres línies 
d'acció. 
L'H2020 suposa una excel·lent via de finançament 
per a les universitats, centres de recerca, empre-
ses i PIMES. El programa s’estructura principal-
ment en tres grans pilars: ciència excel·lent, lide-
ratge industrial i reptes socials. Aquests pilars es 
divideixen en un seguit de programes i objectius 
específics que s’acaben detallant en projectes que 
es consideren prioritaris a cada convocatòria.  

Claus d’èxit per a projectes HORIZON2020 

Destinataris del curs 

Professionals del medi ambient (tant en l’àmbit públic com privat), que treballin en la gestió 

de projectes d’alguna organització i vulguin aprofundir en el coneixement i aplicació pràctica 

dels instruments de finançament internacionals i en concret del programa Horizon 2020.  

Informació pràctica 

On 

Seu del COAMB.  

C/ Muntaner, 81,  6è 1a. 

Barcelona. 

Com arribar:  FGC : L6 i L7 

“Provença”. Metro: L3 “Passeig 

de Gràcia”. Bus: 20, 43, 44, 54, 

58, 63, 64 i 66. 

 

Quan 

3, 5, 10 i 12 de març 

 

Horari 

De 10 a 13 hores. 

 

Idioma 
Català 
 
Hores lectives 
12 hores 
 
Certificat que s’obté 
Certificat d’assistència al 
curs “HORIZON 2020 en 
l’àmbit del medi ambi-
ent” del COAMB. 
Per aconseguir el certificat és 
necessari assistir al 80 % de les 
hores lectives i completar la 
valoració del curs. 
 
 

Fins el 19 de febrer  

o cobrir places  

 

Més informació o dubtes a 

coamb@coamb.cat 

  HORIZON 2020 en l’àmbit del medi ambient 

Objectius 

L’objectiu del taller, de 12 hores lectives, és recórrer de manera pràctica tot el cicle de parti-

cipació d’una institució a un projecte europeu del programa H2020, des de la preparació d’u-

na proposta fins a l'aprovació i desenvolupament del projecte. 

Es treballaran els aspectes clau que determinen l’èxit d’un projecte i la seva competitivitat 

(com ara l’impacte potencial i el caràcter innovador) i s'analitzaran casos d’èxit reals. 

Programa  

Benvinguda i introducció al curs. Planificació estratègica de la R+D i Innovació en projectes 

europeus. L’Horizon 2020 (Entorn actual, Work Programmes, objectius específics i pressupos-

taris a cada convocatòria). Altres convocatòries relacionades amb medi ambient.  

Ponent: Jennifer Ruiz i Toledo (Gestora del Servei d'R+D i Innovació Internacional de la Uni-

tat d'Innovació Empresarial d’ACCIÓ (Agència per a la Competitivitat de l’Empresa)). 

Exemples de propostes guanyadores. Ponent: Olga Roig (Responsable de projectes interna-

cionals al Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF)). 

Sessió 1 / Programa Horizon2020 al detall            Dimarts 03/03/2015 INSCRIPCIONS 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020
https://docs.google.com/forms/d/1aF-embAxXS11rT3itMCxBKOFmsjRPC3q1w7DVRQrGGw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1aF-embAxXS11rT3itMCxBKOFmsjRPC3q1w7DVRQrGGw/viewform


Programa  

Part tècnica. Criteris de valoració de les propostes. Demostració de la qualitat d'una proposta.  

Ponents: Beatriz Medina (Vocalia de relacions internacionals i cooperació del COAMB) i Meritxell Martell 

(Directora de Merience Strategic Thinking i col·laboradora del COAMB).  

Reptes i casuístiques pràctiques en la preparació d’una proposta.  Ponent: Jordi Pietx. Consultor en em-

prenedoria, finançament i medi ambient.  

Part administrativa. Ús del Participant portal. Eines de posicionament al sector. Trobada de socis.  

Ponent: Vicenç Polo (Soci-director a Wip Business Consultancy i membre de la Comissió d'Economia i 

Sostenibilitat del Col·legi d'Economistes de Catalunya). 

 

Elaboració  del pressupost de la proposta. Com garantir la coherència entre la proposta tècnica i la  finan-

cera. Casos pràctics. 

Ponent: Neus Balaguer (Promotora de projectes europeus del Servei de Recerca de la Universitat Pom-

peu Fabra). 

Exemples de projectes aprovats 

L’experiència de Leitat Centre Tecnològic. Ponent: Marta Escamilla (Unitat de Sostenibilitat de Leitat Cen-

tre Tecnològic). 

L’experiència d’Ecoserveis. Ponent: Marta Garcia (Coordinadora de projectes a Ecoserveis). 

Execució i justificació del projecte  

Aspectes legals de la negociació. Difusió i explotació. Explotació de resultats. Anàlisi conjunt dels aspectes 

claus. Exercici. Ponents: Beatriz Medina i Meritxell Martell.  

 

Eviteu imprimir aquest fulletó si no és estrictament necessari. Si ho feu, trieu paper reutilitzat o paper 100% reciclat post-consum i blan-

quejat sense clor (TCF). D'aquesta manera estalviareu aigua, energia i recursos forestals. 

RECORDA:  

Pots recuperar el cost 

d’aquest curs ja que és 

bonificable amb els fons 

de la Fundació Tripartita.  

Indica-ho al formulari 

d’inscripció i el COAMB 

farà la gestió!  

                          

      

    Membres del COAMB           140 €               

    Membres del COAMB a l’atur         100 €               

    Persones no col·legiades          180 €               

    Membres d’altres col·legis  

    professionals            160 €               

INSCRIPCIONS 

Sessió 2 / Preparació d’una proposta      Dijous 05/03/2015 

Sessió 3 / Preparació d'un  pressupost     Dimarts 10/03/2015 

Sessió 4         Dijous 12/03/2015 

Preus  

https://docs.google.com/forms/d/1aF-embAxXS11rT3itMCxBKOFmsjRPC3q1w7DVRQrGGw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1aF-embAxXS11rT3itMCxBKOFmsjRPC3q1w7DVRQrGGw/viewform

