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Projectes europeus a Catalunya
Aquí trobaràs exemples de projectes catalans que han aconseguit finançament a través
dels fons de la Unió Europea

Ciutadania i Drets
LIVEWHAT  Viure en temps difícils  Com reaccionen els ciutadans davant les crisis
econòmiques i les seves conseqüències socials i polítiques
(10.02.2016)
LIVEWHAT té com a objectiu proporcionar coneixement sobre la resiliència (capacitat de
recuperació) dels ciutadans en temps de crisis econòmiques en nou països europeus. El
projecte examina la manera com els ciutadans europeus han reaccionat a la crisi que afecta
Europa des de 2008, amb diferents graus d'intensitat en els diferents països. El projecte
estudia les respostes individuals i col·lectives dels ciutadans, les dimensions privades i
públiques d'aquest tipus de respostes, i les respostes polítiques i no polítiques. LIVEWHAT
no se centra només en les respostes ciutadanes, sinó que també es fixa en les respostes de
política pública per tal de comptar amb punt de referència per avaluar la resiliència dels ciutadans en temps de
crisi. Aquest projecte ha rebut finançament del Setè Programa Marc de la Unió Europea de recerca i
desenvolupament tecnològic i el soci de recerca per Espanya es la UAB.

La UAB lidera el projecte Hybrid Broadcast Broadband for All (HBB4ALL)
(01.02.2016)

El projecte HBB4ALL, finançat pel Programa de Competitivitat i Innovació de les Empreses
(CIP), està liderat per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i hi participen com a
socis TV3 i 12 partners europeus. Suposa una millora de l'accessibilitat als mitjans de
comunicació, i el camí cap a l’adopció del Hybrid Broadcast Broadband TV. Aquesta
tecnología permetrà el lliurament de continguts multiplataforma audiovisual (en qualsevol
moment, lloc i/o dispositiua a tot Europa) amb facilitats per als ancians i persones amb diverses discapacitats
que depenen de subtítols, audiodescripció o llengua de signes. En cojunt aquesta tecnología permet la inclusió
digital.

GEDII: L’impacte de la diversitat de gènere. Millora de la recerca i la innovació
mitjançant la diversitat de gènere
(01.02.2016)
Finançat amb Horizon 2020 i coordinat per la UOC a través del grup de recerca de Gènere i
TIC, des del 2015 i durant tres anys, amb la col·laboració de socis de Suècia, Alemanya i
Lituània, GEDII té com a objectiu donar pistes per entendre de quina manera la diversitat
de gènere en els equips influeix en els resultats de la recerca. Si bé els treballs anteriors insinuen la
importància que tenen aspectes del gènere per a la qualitat, la productivitat i la innovació de la recerca, els
beneficis que comporten realment encara no són gens clars. Mitjançant l’ús de mètodes innovadors per
analitzar la relació entre la diversitat i el rendiment, el projecte elaborarà, en primer lloc, una mesura fiable de
la diversitat de gènere que avalua el poder, la situació i la informació, compartint diferencials amb equips de
recerca i en organitzacions públiques i privades. Aquest índex de diversitat de gènere (GDI) determinarà una
línia base matisada i realista a fi de valorar, per primer cop, les repercussions de la diversitat de gènere en
països i sectors.

Més

Cooperació al Desenvolupament i Acció Exterior
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Cooperació al Desenvolupament i Acció Exterior

El CIDOB confirma la seva aposta per la recerca aplicada amb tres nous projectes
(30.11.2015)

Enguany tres projectes del CIDOB han aconseguit finançament del programa de recerca
Horitzó 2020. El CIDOB lidera un consorci de 14 institucions per dur a terme un projecte
centrat en el nou ordre geopolític a l'Orient Mitjà (MENARA Project). També participa com a
soci en dos altres projectes d'iguals dimensions que tenen com a objectiu repensar les relacions euro
mediterrànies (MedReset) i el futur de les relacions entre Turquia i la Unió Europea (FEUTURE). En l'àrea de
migracions també participa d'un consorci que ha estat escollit per dur a terme un projecte de sis anys sobre les
polítiques d'integració de refugiats a escala europea (NIEM).

Cooperació transfronterera: Jornada tècnica de presentació del POCTEFA 20142020 i
del FEDER 20142020 al Pirineu (05.10.2015)
La directora de Relacions Exteriors del Govern, Francesca Guardiola, ha participat aquest
matí en la jornada tècnica de presentació del Programa Operatiu de Cooperació Territorial
EspanyaFrançaAndorra (POCTEFA 20142020), adreçada a actors de Catalunya (Lleida i
Girona), Andorra i departaments fronterers de LlenguadocRosselló i MigdiaPirineus.

DFC sòcia d’un projecte del IPA

(12.07.2015)

L'empresa privada de consultoria, DFC, SA, especialitzada en assessorament al sector financer en països en
vies de desenvolupament, amb seu a Barcelona i Londres, participa en el projecte europeu "Strenghtening the
customs sector within the Indirect Taxation Authority of BiH", de l'Instrument d'Assistència per la Preadhesió.

Més

Cultura i Esport
La Filmoteca de Catalunya participa al projecte IMEDIACities

(03.02.2016)

En el marc del Programa europeu Horitzó 2020, algunes filmoteques europees a través de
l’Associació de Cinemateques Europees, ACE, van presentar un projecte per donar difusió a
la història social, urbana, arquitectònica de les nostres ciutats a través de les pel·lícules que
conserven. És un projecte a tres bandes: pel·lícules (filmoteques) + coneixement (universitats) + tecnologia
(gps, interactivitat....) = IMEDIACITIES. Aquesta iniciativa farà visible el context cultural tant pel públic en
general com per a investigadors, i amb aplicacions educatives i turístiques. Per a cada ciutat es podrà fer una
cerca “vertical” o en profunditat per conèixer més a fons detalls socials, urbanístics, artístics.... i alhora
relacionarho amb les altres ciutats per fer emergir similituds i diferències, quan es faci una cerca “horitzontal”
o transversal. Cada filmoteca ha triat una ciutat, Barcelona en el cas de la Filmoteca de Catalunya, i com a soci
la Universitat de Barcelona, la unitat Gracmon, especialitzat en història cultural del 1900. El projecte va resultar
beneficiari d’una aportació total de 3,5 millions d’euros.

La UB coordina el projecte Diaphora, on hi col·labora l’ICIP i altres organitzacions
catalanes
(03.02.2016)
La Universitat de Barcelona coordina el projecte Diaphora, un partenariat format per set
institucions acadèmiques que serveix de plataforma per a la formació i recerca sobre la
naturalesa dels problemes filosòfics, la seva capacitat de recuperació (resiliència), la
divergència en l’opinió dels experts sobre aquests problemes i la seva relació amb els
conflictes en l’esfera pràctica. El projecte rep el suport del programa Horizon 2020 i
l’Institut Català per la Pau, Ideaborn s.l., l’Acadèmia Europea Barcelona Knowledge Hub i la
United Nations University Institute on globalization, culture and mobility són quatre de les
cinc organitzacions col·laboradores que s’encarreguen de la formació pràctica d’alguns doctorands per un
període determinat.

La UAB lidera el projecte Hybrid Broadcast Broadband for All (HBB4ALL)
(01.02.2016)

El projecte HBB4ALL, finançat pel Programa de Competitivitat i Innovació de les Empreses
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El projecte HBB4ALL, finançat pel Programa de Competitivitat i Innovació de les Empreses
(CIP), està liderat per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i hi participen com a
socis TV3 i 12 partners europeus. Suposa una millora de l'accessibilitat als mitjans de
comunicació, i el camí cap a l’adopció del Hybrid Broadcast Broadband TV. Aquesta
tecnología permetrà el lliurament de continguts multiplataforma audiovisual (en qualsevol
moment, lloc i/o dispositiua a tot Europa) amb facilitats per als ancians i persones amb diverses discapacitats
que depenen de subtítols, audiodescripció o llengua de signes. En cojunt aquesta tecnología permet la inclusió
digital.

Més

Emprenedoria, Empresa i Turisme
Sis projectes amb participació catalana són finançats pel programa COSME de suport
a les pimes (15.02.2016)
La Comissió Europea ha publicat el llistat de projectes finançats pel programa COSME de
suport a les pimes. De les 91 iniciatives que han rebut finançament europeu 6 compten amb
la participació d’entitats catalanes.

Cinc pimes catalanes han rebut finançament de la Comissió Europea per als seus
projectes (03.02.2016)
Un total de cinc pimes catalanes, quatre basades a Barcelona i una a Lleida, han rebut
finançament de la Comissió Europea gràcies a la primera fase de l’Instrument de
finançament per a pimes del programa Horizon 2020, enfocat a projectes innovadors.
Cadascun dels projectes seleccionats tindrà accés a 50.000 euros que aniran destinats a
finançar estudis de viabilitat de productes nous que puguin pertorbar el mercat. També
poden optar a rebre assessorament gratuït.

L’AEI TÈXTILS, el clúster català de tèxtils tècnics, participa al projecte europeu
TECLO
(01.02.2016)
El projecte TECLO té com a objectiu la modernització dels sistemes d’educació superior
europeus en l’àmbit del tèxtil i la confecció mitjançant una millor anticipació a les
competències requerides en el desenvolupament de col·laboracions entre l’àmbit educatiu i
l’empresarial. Es definirà un nou perfil innovador dels directius del sector tèxtilconfecció,
per a que puguin adquirir i actualitzar les exigents competències requerides per: aplicar
estratègies orientades a l'exportació; posar en pràctica la innovació no tecnològica i innovació en màrqueting;
reenginyeria de processos d'acord amb la sostenibilitat, la RSE i la qualitat; perseguir el canvi i l'eficiència
mitjançant competències empresarials innovadores. El consorci del projecte, cofinançat pel programa Erasmus+
de la Comissió Europea, està liderat per la universitat italiana Link Campus i en formen part 13 socis més, entre
ells, a més de l’AEI TÈXTILS, la Universitat Politècnica de Catalunya.

Més

Ensenyament, Joventut, Formació i Ocupació
RiUscire: Xarxa universitaria sociocultural per a l’educació i la recuperació a les
presons
(16.02.2016)
El projecte RiUscire, liderat per la Univsersità per stranieri di Siena i amb participación de la
Universitat Autònoma de Catalunya (UAB), pretén aprofitar els avantatges de la dimensió
multi/plurilingüe i intercultural del context penitenciari, amb ànim de ferlo esdevenir un
espai de recursos, d’integració i de rehabilitació, a través de cursos de formació dirigits a interns estrangers,
personal penitenciari i professors dels centres educatius de les presons. Aquest projecte finançat pel programa
Erasmus+ té per objecitius: la promoció de l’educació d’adults a les presons; el desenvolupament de les
habilitats lingüísticoculturals i lingüísticoprofessionals dels interns per a la seva reintegració social i ocupacional;
la prestació al personal penitenciari de les eines per a una millor comprensió dels processos de comunicació
http://afersexteriors.gencat.cat/ca/arees_d_actuacio/afers_de_la_unio_europea/fons-europeus/projectes-europeus-a-catalunya/
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la prestació al personal penitenciari de les eines per a una millor comprensió dels processos de comunicació
amb els interns estrangers i als docents una metodologia d’ensenyament dissenyada per optimitzar els resultats
dels cursos de formació dirigits al públic objectiu.

La UB coordina el projecte Diaphora, on hi col·labora l’ICIP i altres organitzacions
catalanes
(03.02.2016)
La Universitat de Barcelona coordina el projecte Diaphora, un partenariat format per set
institucions acadèmiques que serveix de plataforma per a la formació i recerca sobre la
naturalesa dels problemes filosòfics, la seva capacitat de recuperació (resiliència), la
divergència en l’opinió dels experts sobre aquests problemes i la seva relació amb els
conflictes en l’esfera pràctica. El projecte rep el suport del programa Horizon 2020 i
l’Institut Català per la Pau, Ideaborn s.l., l’Acadèmia Europea Barcelona Knowledge Hub i la
United Nations University Institute on globalization, culture and mobility són quatre de les
cinc organitzacions col·laboradores que s’encarreguen de la formació pràctica d’alguns doctorands per un
període determinat.

TESLA: un projecte per crear un sistema d'avaluació en línia

(01.02.2016)

TeSLA (Adaptive Trustbased Eassessment System for Learning) pretén millorar el procés
d'avaluació en línia (eassessment) amb la introducció d'eines i recursos en les activitats
d'aprenentatge que recullin dades que permetin autenticar i identificar l'autoria dels
estudiants. TeSLA, amb aquest sistema d'avaluació en línia innovador, obre noves oportunitats a les institucions
educatives. Les universitats implicades en el projecte realitzaran diverses proves pilot a gran escala amb més
de 14.000 estudiants d'Europa, respectant les diferències socials i culturals, garantint la igualtat d'oportunitats i
proporcionant una solució inclusiva. La institució coordinadora del projecte és la UOC i el consorci de TeSLA és
format per un total de divuit organitzacions expertes en diferents àmbits. El projecte rep finançament del
programa marc europeu, l'Horizon 2020, amb un pressupost de més de 7 milions d'euros.

Més

Infraestructures, Energia i Transport
El Port de Barcelona rep suport financer de la UE per a la creació dels accessos
ferroviaris
(15.02.2016)
La Comissió Europea, a través del Programa Connecting Europe Facility, ha finançat el 30%
de l’obra de creació dels accessos ferroviaris al Port de Barcelona. L’objectiu d’aquest
projecte és connectar la zona d’ampliació sud del complex portuari amb la xarxa ferroviària,
i millorar la connexió amb la terminal de Can Tunis. L’obra, valorada en 120.400.000€, la
duran a terme el Port de Barcelona i Adif i, en total, es preveu la construcció de 10,8
quilòmetres de vies ferroviàries, amb ample de via ibèric i internacional. Els accessos són
considerats fonamentals per la UE perquè són part del corredor de la Mediterrània, un dels eixos estratègics de
la Xarxa Transeuropea de Transports.

La UAB encapçala el projecte LIFESAVINGE: Una depuradora urbana capaç de
generar energia
(03.02.2016)
La Universitat Autònoma de Barcelona coordina el projecte LIFESAVINGE, finançat pel
programa Life de la UE. L’objectiu és redissenyar les plantes de tractament d’aigües
residuals optimitzant el seu rendiment de depuració i aconseguint la producció d’energia.
Les depuradores actuals requereixen un consum d’entre 8 i 15 kWh per habitant, fet que
implica unes emissions de gasos d’efecte hivernacle i un cost econòmic elevat. Amb el
projecte es vol demostrar que el balanç energètic d’una depuradora urbana pot millorar tant
a baixes com a elevades temperatures, aconseguint una producció energètica anual de 9
kWh per habitant i un estalvi d’entre 500 i 1000 milions d’euros l’any als països de la UE.

L’Institut Català d’Energia rep l'European Energy Service Award 2015 per la seva
labor d'impuls dels serveis energètics
(10.11.2015)
L'Institut Català d'Energia (ICAEN) ha estat guardonat als European Energy Service Awards 2015 amb el premi
"Best Energy Service Promoter", en reconeixement a la seva labor de promoció de la modalitat de serveis
http://afersexteriors.gencat.cat/ca/arees_d_actuacio/afers_de_la_unio_europea/fons-europeus/projectes-europeus-a-catalunya/
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"Best Energy Service Promoter", en reconeixement a la seva labor de promoció de la modalitat de serveis
energètics com a fórmula per fomentar la renovació energètica d'edificis. El premi, organitzat per l'Agència
d'Energia de Berlín i la Comissió Europea, el va recollir a Brussel·les la directora de l'ICAEN, Mercè Rius.

Més

Innovació, Recerca i Salut
Els centres catalans reben el 67% de les beques destinades a l'estat espanyol en la
darrera convocatòria del Consell Europeu de Recerca (15.02.2016)
El Consell Europeu de Recerca (ERC, per les seves sigles angleses, «European Research
Council») va anunciar el proppassat divendres els 302 guanyadors de la seva convocatòria
de subvencions de consolidació del 2015, dotze dels quals condueixen la seva recerca a
Catalunya. Es tracta d'investigadors de la Universitat Politècnica, la Universitat Pompeu
Fabra, el Centre de Recerca Agrigenòmica i l'Institut de Recerca en Energia, entre més
centres. De fet, els centres catalans s'han endut en aquesta convocatòria el 67% dels ajuts
que rebrà l'estat espanyol per part d'aquesta agència de la Comissió Europea.

LIVEWHAT  Viure en temps difícils  Com reaccionen els ciutadans davant les crisis
econòmiques i les seves conseqüències socials i polítiques
(10.02.2016)
LIVEWHAT té com a objectiu proporcionar coneixement sobre la resiliència (capacitat de
recuperació) dels ciutadans en temps de crisis econòmiques en nou països europeus. El
projecte examina la manera com els ciutadans europeus han reaccionat a la crisi que afecta
Europa des de 2008, amb diferents graus d'intensitat en els diferents països. El projecte
estudia les respostes individuals i col·lectives dels ciutadans, les dimensions privades i
públiques d'aquest tipus de respostes, i les respostes polítiques i no polítiques. LIVEWHAT
no se centra només en les respostes ciutadanes, sinó que també es fixa en les respostes de
política pública per tal de comptar amb punt de referència per avaluar la resiliència dels ciutadans en temps de
crisi. Aquest projecte ha rebut finançament del Setè Programa Marc de la Unió Europea de recerca i
desenvolupament tecnològic i el soci de recerca per Espanya es la UAB.

Euroleish.net: Solucions integrades per al diagnòstic, tractament i prevenció de la
Leishmaniosi
(09.02.2016)
Euroleish.net és una Innovative Training Network (ITN) finançada pel programa Horizon
2020 sota esquema Marie SlowdowskaCurie, coordinat pel Institut de Salut Global de
Barcelona. Amb una durada de quatre anys, el projecte es va iniciar al 1 de gener de 2015
i espera els primers resultats intermediaris enguany. L’Acció té com a objectiu formar la propera generació de
científics que contribuirà al control de la leishmaniosi mitjançant la execució de 15 projectes individuals de
doctorat supervisats per nou institucions europees de renom. La leishmaniosi és una malaltia tropical que es
transmet per la picada d'algunes espècies de mosca de sorra. Els dos tipus més comuns de Leishmaniosi són
leishmaniosi cutània, que produeix les úlceres de la pell, i leishmaniosi visceral, que impacta a parts internes
del cos com ara la melsa, el fetge i la medul·la òssia entre altres. Euroleish.net és un programa de formació
multi i interdisciplinari que combina recerca bàsica, aplicada i translacional per proposar solucions integrades
en les àrees de diagnòstic, tractament i prevenció de la leishmaniosi en el món. La xarxa compta a més dels
nou centres i empreses beneficiàries amb la implicació de 22 institucions externes d’arreu del mon que acullen
als estudiants en estades de formació i recerca.

Més

Justícia i Interior
RiUscire: Xarxa universitaria sociocultural per a l’educació i la recuperació a les
presons
(16.02.2016)
El projecte RiUscire, liderat per la Univsersità per stranieri di Siena i amb participación de la
Universitat Autònoma de Catalunya (UAB), pretén aprofitar els avantatges de la dimensió
multi/plurilingüe i intercultural del context penitenciari, amb ànim de ferlo esdevenir un
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multi/plurilingüe i intercultural del context penitenciari, amb ànim de ferlo esdevenir un
espai de recursos, d’integració i de rehabilitació, a través de cursos de formació dirigits a interns estrangers,
personal penitenciari i professors dels centres educatius de les presons. Aquest projecte finançat pel programa
Erasmus+ té per objecitius: la promoció de l’educació d’adults a les presons; el desenvolupament de les
habilitats lingüísticoculturals i lingüísticoprofessionals dels interns per a la seva reintegració social i ocupacional;
la prestació al personal penitenciari de les eines per a una millor comprensió dels processos de comunicació
amb els interns estrangers i als docents una metodologia d’ensenyament dissenyada per optimitzar els resultats
dels cursos de formació dirigits al públic objectiu.

TARGET: Training Augmented Reality Generalised Environment Toolkit (20152018)
(29.05.2015)

El projecte TARGET, finançat pel programa Horizon 2020 i amb participació de l'Institut de
Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) proporcionarà conjuntament una plataforma
paneuropea de jocs seriosos amb nous continguts, eines i tècniques per a la formació i
l'avaluació de les habilitats i les competències dels professionals de la seguretat que
intervenen en situacions crítiques i donen la primera resposta davant de l'emergència:
policia (incloses les unitats de lluita contra el terrorisme i la policia de fronteres), bombers,
serveis d'emergències mèdiques, protecció civil o operadors d'infraestructures crítiques.
També permetrà la formació de l'alumnat amb experiències de mixedreality (realitat combinada).

Seminari sobra la prevenció del frau organitzat en el marc d'un projecte cofinançat
per l'Oficina Europea de Lluita contra el Frau
(01.01.2015)
ESADE i la Universitat Ramon Llull han acollit un seminari sobra la prevenció del frau
organitzat en el marc d'un projecte cofinançat per l'Oficina Europea de Lluita contra el
Frau. Es tracta d'un exemple de participació catalana al programa europeu Hercule III
durant el 2014.

Més

Medi Ambient, Desenvolupament Rural i Pesca
La UAB i l'spinoff Aeris participen en un projecte per millorar la gestió dels residus
orgànics
(09.02.2016)
El Grup de Recerca en Compostatge (GICOM) de la Universitat Autònoma de Barcelona i l'spinoff Aeris
Tecnologies Ambientals, ubicada al Parc de Recerca UAB, participen en un nou projecte europeu, DECISIVE,
finançat per Horizon 2020, que busca generar un model més responsable de gestió dels residus orgànics a les
ciutats, tant dels que es generen a la llar com d'altres similars que es produeixen en indústries i serveis.
L'objectiu és demostrar la capacitat de reduir la generació d'aquestes deixalles i augmentarne el reciclatge i la
valorització, convertint el que actualment és un rebuig en una matèria primera, mitjançant un sistema de gestió
de residus descentralitzat, que permeti dur a terme tot el procés dins les mateixes ciutats.

Gairebé 1.000 milions d’euros d’inversió a Catalunya del Programa de
desenvolupament rural 20072013
(04.02.2016)
El Programa de Desenvolupament Rural 20072013 (PDR) atorga un total de 943.064.275 €
a Catalunya per a la modernització d’explotacions agràries i la millora de la competitivitat
del sector agroalimentari, del medi ambient, l’entorn rural, de la qualitat de vida i per a la
diversificació de l’economia rural. Del total invertit, el Govern català ha aportat 398.670.814
€, el 42’3% del total, seguits pels 313.957.685 € del Fons Europeu Agrícola de
Desenvolupament Rural (FEADER) de la UE, el 33’3% del total, i els 230.435.775 € de
l’Estat espanyol, el 24,4% del total. La finalització dels pagaments del PDR, la major part
destinats als joves agricultors i a la modernització d’explotacions agràries, es va dur a terme el 31 de desembre
de 2015.

WaterInnEU: una plataforma on donar a conèixer i explotar els projectes d’aigua
europeus
(04.02.2016)
El CREAF coordina el projecte WaterInnEU finançat pel programa europeu de recerca i
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innovació Horizon 2020. Aquest projecte busca adreçar la manca d’ús i d’aplicabilitat dels
resultats de la recerca en el mercat de la gestió de l’aigua, oferint solucions orientades a la
comercialització. Es parteix de l’assumpció que la falta d’explotació d’aquests resultats és
producte d’una manca de coneixement sobre la seva existència, però també per la manca d’un mecanisme per
a que els interessats accedeixin a aquestes solucions. Entre els resultats hi ha una plataforma en línia on
gestors amb problemes específics es vinculen amb organitzacions que ofereixen solucions capaces de
resoldre’ls. Aquest projecte també ofereix cursos d’aprenentatge electrònic sobre eines i estàndards,
experiments d’interoperabilitat coordinats amb l’OGC i dues probes pilot a Bèlgica i Bulgària.

Més

TIC
La Universitat Autònoma de Barcelona participa al projecte P2Pvalue

(02.02.2016)

Aquest projecte es centra en l'estudi dels anomenats Commons based peer production
(CBPP) i està finançat pel setè programa marc. Els CBPP són una forma emergent i
innovadora de producció que recorre a la coordinació d’un ampli nombre de persones, molts
d'ells voluntaris. Entre els exemples més coneguts estan Wikipedia, Linux, Moodle; Drupal,
OpenStreet maps, entre molts d’altres. A Catalunya aquest projecte està coordinat pel grup
IGOPnet liderat per la Doctora Mayo Fuster a la Universitat Autònoma de Barcelona / IGOP.
La Universitat Autònoma de Barcelona es vincula com a soci del consorci que desenvolupa
el projecte, el grup de la UAB ha desenvolupat la base de dades més gran coneguda de CBPP per afavorir la
comprensió d'aquest tipus d'organitzacions. En particular, la UAB ha liderat tot el Word Package 1 (WP1) que
va consistir en l'anàlisi estadísitic de més de 300 casos de CBPP. Actualment, el projecte es trova en la fase de
desenvolupament d'un directori català d'aquest tipus d'experiències.

La UAB lidera el projecte Hybrid Broadcast Broadband for All (HBB4ALL)
(01.02.2016)

El projecte HBB4ALL, finançat pel Programa de Competitivitat i Innovació de les Empreses
(CIP), està liderat per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i hi participen com a
socis TV3 i 12 partners europeus. Suposa una millora de l'accessibilitat als mitjans de
comunicació, i el camí cap a l’adopció del Hybrid Broadcast Broadband TV. Aquesta
tecnología permetrà el lliurament de continguts multiplataforma audiovisual (en qualsevol
moment, lloc i/o dispositiua a tot Europa) amb facilitats per als ancians i persones amb diverses discapacitats
que depenen de subtítols, audiodescripció o llengua de signes. En cojunt aquesta tecnología permet la inclusió
digital.

La Universitat Pompeu Fabra inaugura un nou Portal sobre els projectes de recerca
(16.12.2015)

La UPF ha posat en funcionament un nou portal únic, finançat pels fons FEDER, que recull
l'expertesa i els resultats generats per l'activitat de recerca. La UPF ha experimentat un
augment de les patents i dels ingressos per llicències, al voltant de 2.000 publicacions
científiques indexades en els últims cinc anys i gairebé 1.100 investigadors pertanyents a 75 grups de recerca
reconeguts. Amb la posada en marxa d'aquest portal es vol promoure la transferència de coneixement, posant
lo a disposició de tota la ciutadania, fomentar l'esperit emprenedor, la creació d'empreses i, incrementar de
l'ocupabilitat dels estudiants de PhD.

Més
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