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H2020

“Learn to play an instrument through artificial inte lligence”
EU Project TELMI
http://telmi.upf.edu/



H2020

CHESS – “Cultural Heritage Experiences through Socio-personal interaction and Story

telling”

http://www.chessexperience.eu/



H2020

PERFORM - Participatory Engagement with Scientific and Technological 

Research through Performance
http://www.perform-research.eu/



H2020 FEAT

http://www.featart.euhttp://www.featart.eu

'Innovation at the nexus of Science, Technology, and the ARTS

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/ict-art-
starts-platform



1. El Programa Marc Horizon 2020: Introducció, estructura i principis 

generals.



Horizon 2020

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

• El programa de finançament de
la Unió Europea per a la Recerca
i la Innovació a Europa.

• Pressupost: ~ 80 bilions d’Euros

• Caràcter plurianual (7 anys;
període 2014-2020).



� Contribuir a la construcció d’una economia basada en el

coneixement i la innovació per a sortir de la crisis.

� Convertir els avanços científics en productes i serveis.

� Fomentar la competitivitat internacional de la indústria.

� Millorar la qualitat de vida de les persones.

� Potenciar i reforçar la situació d’un país o regió a nivell global en
recerca, innovació i tecnologia (fomentar la competitivitat

internacional).

� Ser líders a nivell mundial.

Objectius



Característiques dels Projectes 

d’H2020

� Dimensió Europea i/o Internacional.

� Projectes en col·laboració i transnacionals (des de recerca bàsica a la
innovació).

� Aportin nous coneixements.

� Obert a tot tipus d’entitat o persona física.

� Projectes multisectorials i multidisciplinars.

� Participació de tots els actors implicats en una temàtica (public

engagement).

� Focalització en l’impacte econòmic i social.

� Compatible amb qualsevol altre ajut (sempre que normativa ho permeti).
Exemple: Europa Creativa.



Com funciona H2020?

• Programes de treball bianuals.

• Convocatòries anuals.

• Convocatòries obertes i competitives. Avaluats segons tres criteris:
excel·lència, impacte i implementació.

• Normalment els projectes són top-down (la temàtica està pre-definida).

• Enfocament: projectes oberts, amplis i poc prescriptius.



Quines activitats es financen?

Tipus de projectes� Activitats de Recerca i Innovació.

� Mobilitat i formació de personal vinculat a 
la recerca i la innovació.

� Infraestructures de recerca.

� Xarxes d’intercanvi de coneixement i 
bones pràctiques.

� Divulgació científica i “outreach activities”.

� Educació científica.

RIA-IA-CSA-FET-SME instrument-Infraestructures-MSCA-ERC-RIA-IA-CSA-FET



� Fons i Continguts.

� Innovació del procés.

� Innovació dels productes.

� Innovació del màrqueting.

� Innovació de l’organització.

� Noves tecnologies.

� Processos de conservació i 
restauració (museus).

En què fer recerca i innovació?

� Recerca.

� End-user.

� Activitats de divulgació i 
comunicació científica.

� Vincle ciència i societat.

� Educació Científica.

Com participar?

Quines activitats es financen?



RRI

Investigar amb i per a la societat contrastant les evidències científiques contínuament amb 
tots els actors implicats, de principi a fi, des del mateix moment d’elaboració de la proposta 
de projecte fins després de finalitzar la seva realització.

Ciència Oberta   Co-Creació    Co-disseny    Co-responsabilitat



RRI

RECERCA

PIME



Condicions de participació

• Beneficiaris ���� quasevol entitat legal amb personalitat jurídica: - Coordinador - Soci (partner).

• Requisits de participació general ���� mínim 3 entitats legals independents de 3 Estats Membres
o Estats Associats diferents

+

Europa: UE 28 + Països Associats (Noruega, Islàndia, Israel, Turquia, Albània, Bòsnia i Hercegovina, Illes Feroès,
Antiga república de Iugoslàvia de Macedònia, Liechtenstein, Moldàvia, Montenegro, Sèrbia, Suïssa, Ucraïna, Tunísia,
Geòrgia i Armènia).

UE 28

+ 

Països

Associats



Cooperació Internacional

� Automàticament elegible per a finançament: Estats membres UE, països associats a Horizon 2020 i tercers països de
color blau.

� Les entitats de països en verd i groc han de finançar-se ells mateixos. La CE només finança aquestes entitats en casos 
excepcionals: si la seva participació es considera essencial pel desenvolupament del projecte (competències / 
experiència destacades; accés a infraestructures d'investigació úniques; accés a un entorn geogràfic concret; accés a 
dades). http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-3cpart_en.pdf



Estructura Horizon 2020

Marie Sklodowska-
Curie Actions

Information and
Communication
Technologies

Inclusive, innovation
societies



Qué finança H2020?

Tipus d’entitat

Tipus d’acció/projecte

Accions de recerca i 

innovació / Suport I 

Coordinació

Accions d’innovació

Sense ànim de lucre 

+ pimes 100%
100%

Amb ànim de lucre 70%

� Reemborsament de despeses REALS.

• Dedicació de personal (vinculació contractual amb l’entitat o nova contractació)

• Material fungible per realitzar la recerca.

• Subcontractació d’activitats puntuals.

• Amortització d’equips existents.

• Viatges.

Despeses INDIRECTES

tipus fix 25%



Per què participar?

• Col·laboració amb entitats de prestigi (centres de recerca, 
universitats, empreses, AAPP, etc).

• Accés a noves tecnologies, informació privilegiada i nous 

coneixements.

• Ampliar el desenvolupament professional del personal de 
l’entitat.

• Enfortir xarxes de contacte amb l’entorn científic i tecnològic 
més competitiu.

• Internacionalització.

• Millorar la imatge institucional. 

• Important fons de finançament.

• Apertura a nous mercats.



2. Oportunitats de Finançament – Horizon 2020



Estructura Horizon 2020

Inclusive, innovation
societies



L’objectiu del programa pretén:
…fomentar una millor comprensió d’Europa

…oferir solucions i suport a unes societats europees inclusives, innovadores i 

reflexives.... En un context de transformació sense precedents … i de 

creixent interdependència mundial

SC6. Europa en un món canviant: 
societats inclusives, innovadores i 

reflexives



Programa de treball 2018-2020

Programa de Treball
(WP2018-2020)

3 anys
Convocatòries: 

2018-2019
+

2020

http://ec.europa.eu/research/participants/data/r
ef/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-

societies_en.pdf

Novetat: Es financen 3 projectes por topic (vs 1)



Pressupost Programa de Treball 2018-

2020



• Publicació: 6 Nov 2018
• Tancament: 14 Març 2019

SC6. Europa en un món canviant: 
societats inclusives, innovadores i 

reflexives

TRANSFORMATIONS-08-2019 
The societal value of culture and the impact of cultural 

policies in Europe 

DT-TRANSFORMATIONS-11-2019 
Collaborative approaches to cultural heritage for social 

cohesion 

TRANSFORMATIONS-16-2019 

Social platform on the impact assessment and the 

quality of interventions in European historical 

environment and cultural heritage sites 

TRANSFORMATIONS-17-2019 Societal challenges and the arts 

DT-GOVERNANCE-13-2019 

Digitisation, Digital Single Market and EU Culture; new 

challenges for creativity, intellectual property rights and 

copyright 

 



Impacte: 
� Noves metodologies 

per conèixer el valor 
social de la cultura.

� Eines per mesurar, 
comprendre i millorar 
l'impacte de les 
polítiques culturals.

� Dotar als polítics amb 
eines efectives per 
mesurar, entendre i  
potenciar l’impacte de 
les polítiques culturals.

RIA 

3 MEUR per projecte

3 projectes aprox.

TRANSFORMATIONS-08-2019: The societal value of culture and 

the impact of cultural policies in Europe

� Desenvolupar noves perspectives i

metodologies millorades per captar el valor
social de la cultura.

� Estudiar les visions que sustenten les polítiques
culturals i les formes d’interacció cultural.

� Avaluar el paper de la participació cultural com
a font de benestar, cohesió social i inclusió.

� Explicar com es construeixen els valors culturals
a l'edat de les xarxes socials, internet i televisió

en diferents grups socioeconòmics.
� Avaluar i comparar els objectius, estratègies i

efectivitat de les polítiques desenvolupades per
les administracions públiques i les institucions
culturals.



Impacte: 

� Promoure la diversitat i 
la cohesió social.

� Incloure a nous públics.

� Potenciar la 
participació del sector 
del disseny, 
computació, ciències 
socials en aquest 
àmbit. 

RIA 

Entre 3 i 4 MEUR per 

projecte

3 o 4 projectes aprox.

DT-TRANSFORMATIONS-11-2019: Collaborative approaches to 

cultural heritage for social cohesion

� Millorar l'accés a la cultura de grups

socioculturals insuficientment integrats

mitjançant enfocaments participatius i
col·laboratius.

� Ús de xarxes socials, art, activitats
coordinades i activitats de co-disseny.

� Incloure el patrimoni material i
immaterial, l'etiquetatge digital dels
objectes, propietat intel·lectual de
memòries socials i locals, etc.

� Eines de col·laboració i aplicacions per
ajudar els sectors del turisme cultural i les

institucions patrimonials. Es poden
incloure ONGs, organitzacions socials, etc.



Impacte: 

� Facilitar l'adopció i difusió de les 
millors pràctiques per a 
intervencions de qualitat en 
llocs històrics i patrimonials 
d'Europa.

� Donar suport al 
desenvolupament de polítiques 
estratègiques i integrades a 
nivell europeu i internacional.

� Donar suport a la CE en el 
desenvolupament d’una agenda 
de recerca en patrimoni 
cultural.

CSA

1,5 MEUR per projecte

Es finançarà 1 projecte

TRANSFORMATIONS-16-2019: Social platform on the impact assessment and the 

quality of interventions in European historical environment and cultural heritage 

sites

� Hi ha una manca d'un coneixement comú dels 
requisits per a la qualitat de la restauració i d'altres 
intervencions i dels impactes socials que aquestes 
intervencions poden tenir.

� Solucions necessàries per evitar intervencions de 

baixa qualitat. Efecte negatiu en el turisme 
cultural.

� Crear una plataforma que reuneix la comunitat 
investigadora, actors públics i privats i 
responsables polítics a nivell local, regional i 
internacional.

� Mapeig de problemes, pràctiques i polítiques  i 
avaluació d’impacte de les intervencions. 

� Intercanvi bones pràctiques. Activitats formatives i 
de sensibilització al públic en general.

� Elaborar un “Kit” d'eines i recomanacions per a 
comunitats especialitzades.



� El potencial de les arts per estimular

solucions alternatives o no convencionals als

reptes actuals i emergents de la societat.

� Capturar i analitzar motivacions, filosofies,
maneres de compromís, experiències
emocionals des d’una perspectiva
comparativa, transnacional, geogràficament
equilibrada i multidisciplinària.

� Identificar i provar solucions per potenciar el
paper i l'abast de les arts com a vehicles de

canvi individual, social i polític: enfocaments
participatius; es potencien experiments
artístics.

Impacte : 
� Promoure un diàleg 

inclusiu sobre els 
desafiaments socials 
que tinguin en compte 
les perspectives 
artístiques.

� Reforçar la comprensió 
mútua, el diàleg 
democràtic i la 
participació ciutadana, 
millorant així la cohesió 
social.

� Potenciar integració art 
i polítiques de la UE.

RIA

3 MEUR per projecte

3 projectes aprox.

TRANSFORMATIONS-17-2019: Societal challenges and the arts



Impacte: 

� Analitzar la situació.

� Proposar solucions, 
models de negoci i 
recomanacions 
polítiques. 

� Conèixer millor l'accés als 
béns i serveis culturals 
digitals.

� Harmonització de 
polítiques a nivell 
Europeu. 

RIA

3 MEUR per projecte

3 projectes aprox.

DT-GOVERNANCE-13-2019: Digitisation, Digital Single Market and EU Culture; 

new challenges for creativity, intellectual property rights and copyright

� Estudiar l'impacte de la digitalització 
en l'accés als béns i serveis culturals 
d'Europa i com la legislació i els temes 
de propietat intel·lectual afecten a la 
innovació i a les indústries creatives.

� Necessitat de solucions innovadores 
que mesurin l'impacte de la 
digitalització i del mercat digital en 
l’àmbit cultural.

� Anàlisi comparatiu a nivell d’Europa.

� Aproximació participativa.



Xarxa de Punts Nacionals de Contacte SC6

https://www.net4society.eu/public/pss.php



https://sc6-2019-brokerage.b2match.io/

Jornada europea + cerca de socis del Repte 6



H2020
Comissió Europea: SC6 a Horizon 2020 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/europe-changing-world-inclusive-innovative-and-reflective-societies



Altres Programes

• Tecnologies de la Informació i Comunicació

• MSCA (Formació investigadors i intercanvi de coneixements).

• JPI Patrimoni Cultural.

• Programa de Doctorats Industrials (Generalitat de Catalunya)



Pilar 2. Tecnologies de la 

Comunicació i la Informació

ICT-32-2018 STARTS-The Arts stimulating innovation

ICT-25-2018-2020 Interactive Technologies



ICT-25-2020 – Interactive Technologies

Desafiament específic: la realitat virtual i augmentada poden transformar les 
manera com la gent es comunica, interacciona i comparteix informació a través 
d'internet. Això pot tenir un impacte en totes les indústries europees incloent les 
indústries creatives i pot permetre el desenvolupament de noves oportunitats de 
negoci.

Abast de les propostes: a) una comunitat paneuropea que coordini a tots els 
actors que treballen en aquest àmbit; b) desenvolupar tecnologies que 
augmentin la interacció humana en grups entre contextos professionals i privats.

Impacte esperat: establir un ecosistema competitiu de proveïdors de solucions i 
tecnològics per a indústries interactives.

Publicació prevista: Octubre/novembre 2019
Tancament: Març/abril 2020



Accions Marie 
Sklodowska -Curie



• Accions Marie Sklodowska-Curie

Mobilitat i formació d'investigadors i transferència de
coneixements universitat-empresa. Contractació d'investigadors.

Convocatòria MSCA Individual Fellowship
2019
Contractació d’investigadors postdoctorals. La 
CE finança al 100%. Obert a tots els àmbits 
temàtics.

Publicació: 11 Abril 2019
Tancament: 11 Setembre 2019

Enllaç:https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2
020-section/marie-sklodowska-curie-actions

Enllaç: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-sklodowska-curie-
actions

Accions Marie 
Sklodowska -Curie



JPI Cultural Heritage

� Focalitzat en tot els aspectes del patrimoni cultural (tangible, intangible i digital) i 
dirigit tant a investigadors com professionals d’aquest camp. Inclou tots els àmbits 
científics: història de l’art, arqueologia, conservació, restauració,  enginyeria, 
química, física o biologia. 

� Iniciativa de Programació Conjunta (JPI) on participen 16 Estats Membres
Europeus diferents. Per part d’Espanya participa el “Ministerio de Ciencia,

Innovación y Universidades“.

� Activitats: 

-Estudis.

-Jornades i congressos.

-Convocatòries d’ajuts. 



Enllaç: http://www.jpi-culturalheritage.eu/



Programa de Doctorats Industrials 
de la Generalitat de Catalunya

http://doctoratsindustrials.gencat.cat/

Objectiu: Atorgar ajuts a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries, així 

com a empreses per al desenvolupament d’un projecte de doctorat industrial, en 

qualsevol àmbit de coneixement i qualsevol sector empresarial.



Programa de Doctorats Industrials 
de la Generalitat de Catalunya

http://doctoratsindustrials.gencat.cat/

Contacte: Jesús Ruiz de la Torre 

jruizdelatorre@gencat.cat Telèfon: 93.310.50.81



2014-2020 2021-2027







�Culture and Inclusive

societies

�Civil Security for 

Society

Horizon Europe



3. Eines per a la participació: webs d’interès.



Funding & tender opportunities Portal

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home



Funding & tender opportunities Portal

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home



Funding & tender opportunities Portal –

CERCA DE SOCIS



Recursos pràctics

1. Sobre Horizon 2020

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm

2. Informa’t - EU policies

http://cordis.europa.eu/research-eu/home_en.html

http://erawatch.jrc.ec.europa.eu/

3. Aprèn de l’experiència – project search

http://cordis.europa.eu/projects/home_en.html

4. Projectes d’Art i Tecnologies de la Informació i 

Comunicació 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/projects/76040/3569



Recursos pràctics

5. Guanya experiència - Join Experts Database
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/
index.html

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html



Recursos pràctics

6. Feu servir – Contact services

Cada Estat Membre té punts de contacte per a cada programa per donar 

suport a la participació

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/national
_contact_points.html

http://eshorizonte2020.es/

6. Helpdesk – Comissió Europea

http://ec.europa.eu/research/enquiries



Recursos pràctics

� Communication on the cultural and creative sectors. 
� European Parliament resolution on promoting the cultural and creative sectors.
� Communication by the European Economic and Social 
� Committee on promoting cultural and creative sectors. 
� Communication by the Committee of the Regions on promoting cultural and 

creative sectors. 
� European Creative Industries Alliance. 
� Web portal: Digital Culture
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/content-and-media/digital-culture

Alguns documents sobre cultura:



Punts Nacionals de Contacte

https://eshorizonte2020.es/

Web Ministeri de Ciencia, Innovació i Universitats

Recursos pràctics -
Informació



Web AGAUR – Área Internacional 

Área Internacional

Spei.agaur@gencat.cat
93 295 49 13

Recursos pràctics -
Informació

http://agaur.gencat.cat/ca/internacionalitzacio/



Recursos pràctics -
Informació

#FonsUECat: Eines per a
la Participació Catalana en
Projectes Europeus

exteriors.gencat.cat/fonsue

@delgoveu

#FonsUECat

Butlletí 
#FonsUECat



4. Exemples de Projectes Europeus relacionats amb Cultura



� REFLECTIVE – 7-2014: Advanced 3D modelling for 
accessing and understanding European cultural assets 

� DIGIART: The Internet of historical things and building new 3D 
cultural worlds (Liverpool University – UK)

� SCAN4RECO: Multimodal scanning of cultural heritage assets for 
their multilayered digitization and preventive conservation via 
spatiotemporal 4D Reconstruction and 3D Printing (EKETA – EL)

� INCEPTION: Inclusive cultural heritage in Europe through 3D 
semantic modelling (Università Ferrara – IT)

� GRAVITATE: Geometric reconstruction and novel semantic 
reunification of cultural heritage objects (University of Southampton 
– UK)



� REFLECTIVE – 2 -15: Emergence and 
transmission of European cultural heritage and 
Europeanisation

�DIGIA CoHERE: CoHERE: Critical Heritages: performing and representing 
identities in Europe
�SIGN-HUB: The Sign Hub: preserving, researching and fostering the linguistic, 
historical and cultural heritage of European Deaf signing communities with an 
integral resource (Coordina UPF) 
�TRACES: Transmitting Contentious Cultural Heritages with the Arts: From 
Intervention to Co-Production

� REFLECTIVE – 5 -15: The cultural heritage of war in 
contemporary Europe

�UNREST: Unsettling Remembering and Social Cohesion in Transnational 
Europe
�ArchAIDE: Archaeological Automatic Interpretation and Documentation of 
ceramics



� REFLECTIVE_6_15: Innovation ecosystems of 
digital cultural assets

� CrossCult: Empowering reuse of digital cultural heritage in context-
aware crosscuts of European history

� ARCHAIDE: Archaeological Automatic Interpretation and 
Documentation of cEramics

� I-Media-Cities Innovative e-environment for Research  on 
Cities and the Media

Per a  més informació
sobre aquests projectes... 

Cercar  Acrònimo en 
bbdd “CORDIS”:

https://cordis.europa.eu/projects/es



A recordar

� Oportunitat per col·laborar amb els millors investigadors i 

empreses d’altres països.

� Adquisició de coneixements

� Excel·lent condicions de finançament. 



Aïda Díaz

adiazsaez@gencat.cat

Thank you very much!

Muchas gracias!

Moltes gràcies!


