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1. Creació d’un mercat únic de recerca.
2. Reestructuració del teixit europeu de recerca.

3. Desenvolupament d’una política de recerca europea, 
tenint presents altres polítiques nacionals i de la EU.

EUROPEAN RESEARCH AREA
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ESTABLIR LA COOPERACIÓ I COORDINACIÓ D’ACTIVITATS DE 
RECERCA A NIVELL NACIONAL I REGIONAL EUROPEU MITJANÇANT:

•L’establiment de xarxes de programes amb planificació

estratègica i finançament nacional / regional*.

•Obertura mútua de programes de recerca nacionals i 

regionals.

•De qualsevol camp, sense preferències temàtiques.

* Quan parlem de regions ens referim a regions europees.

ESQUEMA ERA-NET
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COOPERACIÓ: Recerca Col·laborativa

Seguretat 

Espai 

Ciències Socio-Econòmiques i Humanitats  

Transport (incl. aeronàutica) 

Medi Ambient (incl. Canvi climàtic) 

Energia 

Nano Ciències, Nano Tecnologies, materials i noves tecnologies de producció

Tecnologies de la Informació i la comunicació

Alimentació, agricultura, pesca i biotecnologia 

Salut  

CONVOCATÒRIE
S E

RA-N
ET!

ESQUEMA ERA-NET
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PARTICIPANTS:
•Entitats d’almenys 3 MS o AS (“propietaris” o gestors de programes públics
De recerca, nacionals o locals), organitzacions europees, etc.

ACTIVITATS INCLOSES:

•Intercanvi sistemàtic d’informació i millors pràctiques.

•Activitats estratègiques.

•Implementació d’activitats conjuntes.

•Activitats transnacionals de recerca.

ESQUEMA ERA-NET
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ERANET
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EUROTRANSBIO
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MEMBRES:

1. ACC1Ó - Spain (Catalonia) 
2. BMWFJ - Austria
3. FFG - Austria
4. FZJ - Germany
5. BMBF - Germany
6. Tekes - Finland
7. Oséo innovation - France
8. Nort- Hungary
9. MSE - Italy
10. IPI - Italy
11. SenterNovem - The Netherlands
12. IWT - Belgium (Region of Flanders) 
13. DGOEER- Belgium (Region of 

Wallonia)
14. Innobasque - Spain (Basque

Country) 
15. ITT - Spain (Basque Country) 
16. IMADE - Spain (Madrid Region) 

60% of the European Biotech Industry
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OBJECTIUS EUROTRANSBIO:

The EUROTRANS-BIO initiative stems from the will of some
European member states and regions to work together in order to
support trans-national R&D private/private and
private/public co-operations between companies, especially
SMEs, and academic labs by coordinating their national or
regional public funding programmes.

Thus, the goal of EUROTRANS-BIO is to foster economic and
academic biotech players in sharing risks, costs and skills
related to innovation in order to develop in a more efficient way
new products and technologies that could reach the market in
the short/medium term.
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Red biotechnology Health care biotechnology: biomedicines, 
gene therapy, genetic testing, stem cell 
research

Green biotechnology Agrofood biotechnology: 

GM seeds, GM plants

White biotechnology Industrial biotechnology: use of GM 
microorganisms and all uses of 
enzymes as well as renewable raw
materials for bioprocesses,bioproducts
and biomaterials

Blue biotechnology Marine and aquatic applications of 
biotechnology

ETB welcomes projects from all sectors of modern biotechnology
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CALENDARI 5ª CONVOCATÒRIA:

October’09October’09 1st October ‘091st October ‘09 1st Feb‘091st Feb‘09 8th June’098th June’09 16th June‘0916th June‘09

01/09/201001/09/2010

Start projectStart project

Deadline
Full proposal

Deadline
Full proposal

Call openingCall opening

Pre-announcementPre-announcement

Evaluation meetingEvaluation meeting

Recommendation
meeting

Recommendation
meeting
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REQUERIMENTS PER A PARTICIPAR?

� The budget for the project proposals is not restricted; it must convincingly allow 
achieving the project goals and should not fall below /

� Exceed national/regional financiers’ funding limits for each Partner. 
� The project duration is not restricted, but a project duration of 2 to 3 years is 

recommended. 
� The consortium consists of at least two SME partners from two different ETB member

countries.
� The contribution of one country/region to the collaborative project must not exceed 

70% of the total project costs in order to ensure balanced transnational partnerships.
� A minimum of 50% of the total project costs must be budgeted for SME partners 

within the consortium.
� The consortium must always be coordinated by a SME from an ETB participating 

country/region, irrespective of the characteristics of the proposed projects. The 
responsibility rests with this SME but parts of the project management may be effected 
by the most competent partner.

� Academic research groups or other public research organizations as well as large 
companies can join the consortia if there is also a SME in the Consortium from the 
same country/region. 
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COM PARTICIPAR?

Documentació per a 
Presentar el projecte:
•Guia presentació
•Formulari
•Convocatòria

www.eurotransbio.net
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ELECTRONIC SUBMISSION SYSTEM (ESS):

1. All proposal forms are sent to the ETB office via a secured electronic
submission system (ESS).To submit your proposal please

2. Download the submission form from the ETB homepage
(www.eurotransbio.net). 

3. Save file as COORDINATING COUNTRY_ACRONYM .doc and fill in 
the form on your computer. 

4. When ready for submitting the proposal, please register your project
at the submission site (www.etbsubmission.eu). You will receive a 
project key that will be used for submission of the proposal. 

5. Insert the key where required, confirm the registration data. 
6. Submit the project.

ABANS DE L’1 de FEBRER!!
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QUÈ HA PASSAT FINS ARA?
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Mar Pérez Blasco
Tècnica del Servei de Suport al 7è Programa Marc 
Centre d'Innovació Empresarial
ACC1Ó | COMPETITIVITAT PER L’EMPRESA
Generalitat de Catalunya

Tel. fix +34 935 674 889
mperezbl@acc10.cat

Gràcies



Línia de finançament
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Ajuts destinats a incentivar la participació d’agents catalans a les 
convocatòries Eranet dels projectes Eurotransbio i Manunet
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Projectes subvencionables

a) Projectes amb participació d’agents catalans als projectes de R+D que hagin 
estat aprovats a les convocatòries Eranet dels projectes Eurotransbio

b) Projectes amb una despesa subvencionable acceptada mínima de 150.000 
euros per la part catalana

c) En el cas de grans empreses, només es consideraran objecte d'ajut aquells 
projectes que comportin un canvi en el comportament del beneficiari de tal 
manera que aquest incrementi el seu grau d'activitat d'R+D. El beneficiari 
haurà de demostrar, abans de la concessió, que l'ajut comportarà un augment 
substancial de la mida del projecte o de l'àmbit d'aplicació del projecte o de 
l'import total invertit en el projecte o del ritme d'execució del projecte

d) Els projectes que es presentin per obtenir aquests ajuts es podran iniciar a 
partir de la data de presentació de la sol·licitud de subvenció i hauran de 
finalitzar en un termini màxim de 2 anys

e) Projectes tècnicament i financerament factibles.



www.acc10.cat

Beneficiaris

Podran ser beneficiàries d’aquesta línia de préstecs les agrupacions següents:

a) Empreses que disposin d'establiment operatiu a Catalunya. En el cas que més 
d’una empresa catalana participi al mateix projecte Eranet (Eurotransbio o Manunet), 
només es presentarà una sol·licitud de subvenció, en la que una de les empreses 
apareixerà com a sol.licitant i la resta com a participants.

b) Els organismes públics de recerca, centres privats de recerca científica i 
desenvolupament, centres tecnològics i altres persones físiques o jurídiques 
únicament podran participar en el projecte com a entitats subcontractades i sempre 
que aportin valor afegit al projecte, la qual cosa haurà d'estar acreditada a la 
memòria de presentació del projecte.
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Característiques

FINANÇAMENT:
Import mínim de finançament per a la part catalana del projecte ERANET: 150.000 euros 
Import màxim de finançament per a la part catalana del projecte ERANET: 350.000 euros 
INTENSITAT:

NOTA: La intensitat bruta de les subvencions es podrà incrementar fins a un 15%, fins a una 
intensitat màxima d'ajuda del 80%, quan un projecte Eranet impliqui almenys la col·laboració
efectiva d'una pime catalana, o que sigui realitzat almenys en dos estats membres de la Comissió
Europea, i cap de les empreses participants suporti per si sola més del 70% dels costos 
subvencionables del projecte.
TERMINI:
Projectes amb una durada màxima de 2 anys
DATES: 
La convocatòria d'aquesta linia de subvenció d'ACC1Ó per a projectes EUROTRANSBIO obrirà a 
1 de març de 2010 i tancarà a 7 d’abril 2010.

45%70%PETITA

35%60%MITJANA

25%50%GRAN

DESENVOLUPAMENTRECERCATipus 
empresa
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Despeses finançables

Es consideren finançables les despeses pels conceptes següents, sempre i quan estiguin 
directament vinculades amb la realització del projecte:

a) Despeses de personal propi i contractat, associat directament i exclusivament al projecte (investigadors, 
tècnics i personal auxiliar)

b)   Col·laboracions externes de qualsevol mena utilitzades exclusivament per a l'activitat de recerca industrial i 
desenvolupament experimental

c)   Despeses d'equipaments, instrumental i material inventariable, dedicat exclusivament i permanentment a 
l'activitat de recerca industrial i desenvolupament experimental. En el cas que els equipaments, l'instrumental 
i el material no s'utilitzin en tota la seva vida útil per al projecte de recerca o desenvolupament, únicament es 
consideraran subvencionables les despeses proporcionals corresponents al seu ús durant el termini 
d'execució del projecte subvencionat, calculades segons bones pràctiques de comptabilitat

En el cas de les pimes, també es podran incloure les despeses de registre de drets de propietat industrial i 
propietat intel·lectual generats com a conseqüència del projecte.

d)   Altres despeses d'adquisició de material no inventariable, subministraments i altres productes similars 
directament derivats de l'activitat d'investigació, així com les despeses de l'informe de l'auditor de comptes 
que realitzi la memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades

e)   Despeses derivades de la gestió del projecte, sempre que una de les entitats catalanes sigui la coordinadora 
del projecte Eranet. Aquestes despeses poden preveure: hores de dedicació del personal propi a la gestió del 
consorci europeu, lloguer d'espais per a reunions de coordinació i factures de materials diversos utilitzats 
directament per a l'activitat de gestió del projecte. Aquestes despeses podran suposar, com a màxim, el 7% 
dels costos totals subvencionables del projecte

f)    Altres despeses: aquelles derivades del desenvolupament del projecte que suposin desplaçaments 
internacionals (allotjament i desplaçaments)
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Criteris de valoració

a) Es valorarà que el soci català lideri el projecte Eranet (valor 10)

b)   Valoració de la  gestió del projecte i  de l’estructura del consorci i de 
les entitats col·laboradores subcontractades per afrontar els reptes 
tecnològics identificats en el projecte (valor 15)

c)   Valoració dels mèrits del projecte (valor 25) : identificació dels 
objectius del projecte, així com el grau d’originalitat i novetat 
respecte al seu àmbit d’aplicació. Nivell de risc tecnològic assumit. 

d)   Valoració de la metodologia , el pla de treball del projecte i el 
pressupost (valor 15)

e)    Valor de mercat dels resultats previstos, impacte  i explotació dels 
resultats a Catalunya (valor 35)



Gràcies

Noemí Moya i Villa
Gestora del Servei de Suport al 7è Programa 
Marc Europeu de R+D
Centre d'Innovació Empresarial
ACC1Ó | COMPETITIVITAT PER L’EMPRESA
Generalitat de Catalunya
Tel. fix +34 935 674 904
nmoya@acc10.cat


