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7è PROGRAMA MARC 2007 ‐ 2013
Què és?
El 7Èè Programa Marc (7è PM) de la comunitat europea és el principal instrument per al finançament de
projectes de recerca, desenvolupament tecnològic i demostració a Europa per al període 2007‐2013.

Pressupost:
50.521 M d
d’euros
euros per a aquest període i representa més del 6% de la despesa total actual en R
R+D
D dels
estats membres.

Objectiu Principal:
És el de contribuir a q
que la Unió Europea
p arribi a ser l’espai
p de recerca més important
p
i competitiu
p
del
món.

Tipus d’Actuacions:
‐ Cooperació:
p
Suport
p a la cooperació
p
transnacional mitjançant
j ç
projectes
p
j
d’R+D en consorci.
‐ Idees: Suport a la recerca bàsica europea (fronteres del coneixement).
‐ Persones: Suport al potencial humà afavorint la seva mobilitat i desenvolupament.
‐ Capacitats: Enfortiment de les infraestructures de recerca i innovació a tota Europa.
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7è PROGRAMA MARC 2007 – 2013
ESQUEMES DE FINANÇAMENT
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7è PROGRAMA MARC 2007 ‐ 2013
AJUTS MÀXIMS

Màxims
Percentatges
g
Subvencionables

R+D

Demostracions

Altres Activitats

Pimes i Agents de
Recerca

75%

50%

100%

Grans Empreses

50%

50%

100%
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7è PROGRAMA MARC 2007 ‐ 2013
CAPACITATS

PRESSUPOST: 1.336 M €

Recerca en benefici de les Pimes o de les associacions de Pimes.
Aquesta mesura es proposa l’enfortiment de la capacitat d’innovació de les Pimes europees i la seva
contribució al desenvolupament de productes i mercats basats en les noves tecnologies, tot ajudant
ajudant‐les
les
financerament a encarregar als centres de recerca la investigació que necessiten. És contribueix a aixecar
el pont entre la investigació i la innovació.
Sota aquest model es financen els projectes, no les empreses:
INVERSIÓ EN R+D
PIMES I/O
ASSOCIACIONS

RESULTATS I PROPIETAT INTEL∙LECTUAL

AGENTS DE RECERCA I
DESENVOLUPAMENT

National Contact Point:
CDTI. Luis J. Guerra
E mail: guerra_luis@cdti.es
E‐mail:
guerra luis@cdti es Tel: 91 581 55 62 /66
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7è PROGRAMA MARC 2007 – 2013
COOPERACIÓ
És l’àrea més ben dotada pressupostàriament, 32.413 M d’euros. El seu objectiu principal és el de
contribuir al desenvolupament sostenible i està principalment dirigit a estimular la col∙laboració entre la
indústria, la universitat i els centres de recerca. S’articula en deu temes:
1.‐ Salut.
1
Salut
2.‐ Aliments, Agricultura i Pesca i Biotecnologia (KBBE).
3.‐ Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TICs).
g , Materials i Noves Tecnologies
g de la Producció (NMP).
(
)
4.‐ Nanociències,, Nanotecnologies,
5.‐ Energia.
6.‐ Medi Ambient, inclòs el Canvi Climàtic.
7.‐ Transport, inclosa l’aeronàutica.
8.‐ Ciències Socioeconòmiques i Humanitats (SCH).
9.‐ Espai.
10.‐ Seguretat.
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7è PM ‐ COOPERACIÓ ‐
1. SALUT

PRESSUPOST 2007‐ 2013: 6.100 M €

Objectiu:
Millorar la salut dels ciutadans europeus i augmentar la competitivitat i capacitat d’innovació de les
empreses europees relacionades amb la salut, enfrontant‐se amb els problemes sanitaris mundials com
les noves epidèmies.
epidèmies
‐ Instruments de diagnosi i tecnologies mèdiques.
‐ Recerca “transnacional”
‐ Desenvolupament i validació de noves teràpies, mètodes per fomentar la salut i la prevenció de
malalties.
‐ Sistemes sanitaris eficients i sostenibles.
National Contact Point:
CDTI. Cecilia Hernández i Marta Gómez.
@
/ mgq@cdti.es.
gq@
Tel: 91 581 55 62 / 66
E‐mail: chr@cdti.es
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7è PM ‐ COOPERACIÓ ‐
2. ALIMENTACIÓ, AGRICULTURA I PESCA I BIOTECNOLOGIA (KBBE)

PRESSUPOST : 1.935 M €

Objectiu:
Creació d’una Bio‐Economia Europea Basada en el Coneixement (KBBE) agrupant científics, industrials i
consumidors, responent a necessitats de emergents de recerca que abordin reptes econòmics,
mediambientals i socials.
‐ Demanda d’aliments més segurs, més sans i de més qualitat.
‐ Necessitats dietètiques dels consumidors.
‐ Malalties alimentàries / epizoòtiques i zoonòtiques.
‐ Ús
Ú i producció
d ió sostenible
t ibl d
de bi
biorecursos renovables.
bl
‐ Sostenibilitat i seguretat de la producció de l’agricultura, ramaderia, aqüicultura i pesca, considerant el
benestar i la salut animal.
National Contact Point:
CDTI. Marta Gómez i José Manuel González.
E‐mail: mgq@cdti.es / jmgonzalez@cdti.es. Tel: 91 581 55 62 / 66
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7è PM ‐ COOPERACIÓ ‐
3. TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ (TICs)

PRESSUPOST: 9.050 M €

Objectiu:
Millorar la competitivitat de la indústria europea i situar Europa en condicions de dominar i conformar
l’evolució futura de les tecnologies de la informació i les comunicacions, de manera que pugui satisfer les
demandes de la societat
societat.
Les tecnologies emmarcades en aquest tema reforçaran la base científica i tecnològica d’Europa, en
garantiran el lideratge a escala mundial en aquest àmbit i contribuiran a impulsar i estimular la innovació i
la creativitat de p
productes i processos
p
a través de l’ús d’aquestes
q
tecnologies
g i garantiran
g
q
que els
progressos que se’n derivin es transformin ràpidament en beneficis per als ciutadans, les empreses, la
indústria i les administracions públiques d’Europa.
National Contact Point:
CDTI. Fernando Rico
E‐mail: frri@cdti.es Tel: 91 581 55 62 / 66
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7è PM ‐ COOPERACIÓ ‐
4. NANOCIÈNCIES, MATERIALS I TECNOLOGIES DE PRODUCCIÓ (NMP)

PRESSUPOST: 3.500 M €

Objectiu:
Millorar la competitivitat de la indústria europea i assegurar la seva transformació.
indústria de basar
basar‐se
se en recursos a basar
basar‐se
se en coneixement.
coneixement
‐ La transició efectiva de la indústria,
‐ Generació d’un nou coneixement trencador i aplicable.
‐ Reforçament del lideratge de la UE en nano‐, materials i tecnologies de la producció.
‐ Èmfasi en la integració de les noves tecnologies en sectors d’aplicació.

National Contact Point:
CDTI. Cecilia Hernandez.
E‐mail: chr@cdti.es Tel: 91 581 55 62 / 66
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7è PM ‐ COOPERACIÓ
Ó‐
5. ENERGIA

PRESSUPOST: 2.350 M €

Objectiu:
Transformació del sistema energètic actual, basat en els combustibles fòssils, en un altre de més sostenible
i menys dependents de combustibles importats,
importats basat en una combinació diversificada de fonts i vectors
d’energia (amb una atenció especial a les fonts energètiques menys emissores de CO2 o no emissores de
CO2) i combinat amb una millora de l’eficiència i la conservació energètica, a fi de plantar cara als reptes
de la seguretat del proveïment i el canvi climàtic i augmentar alhora la competitivitat de les indústries
europees.
europees
La investigació en l’àmbit de l’energia contribueix a garantir uns costos energètics que els ciutadans i al
indústria puguin finançar.
National Contact Point:
CDTI. Joaquín Serrano.
E‐mail: jjasa@cdti.es Tel: 91 581 55 62/ 66
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7è PM ‐ COOPERACIÓ ‐
6. MEDI AMBIENT

PRESSUPOST: 1.890 M €

Objectiu:
Foment de la gestió sostenible del medi ambient i els seus recursos.
‐ Coneixement sobre les interaccions entre el clima, la biosfera, els ecosistemes i l’activitat humana.
‐ Noves tecnologies pel tractament integrat de qüestions ambientals globals.
‐ Predicció de canvis climàtics, ecològics i dels sistemes terrestre i oceànic.
‐ Instruments per a la prevenció i mitigació de pressions i riscos mediambientals (salut – sostenibilitat)

National Contact Point:
CDTI. Joaquín Serrano.
E‐mail: jasa@cdti.es Tel: 91 581 55 62/ 66
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7è PM ‐ COOPERACIÓ
Ó‐
7. TRANSPORT

PRESSUPOST: 4.160 M €

Objectiu:
Desenvolupar sistemes integrats de transport paneuropeus més segurs, més ecològics i més intel∙ligents
per beneficiar els ciutadans , respectar el medi ambient i incrementar la competitivitat de les indústries
europees al mercat mundial.

National Contact Point:
CDTI. Jesús Monclús i Paloma Velasco.
E‐mail: jmonclus@cdti.es Tel: 91 581 55 62 / 66
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7è PM ‐ COOPERACIÓ
Ó‐
8. CIÈNCIES SOCIOECONÒMIQUES I HUMANITATS (CSH)

PRESSUPOST:

623 M €

Objectiu:
Creació d’un coneixement compartit i profund dels reptes socioeconòmics , complexos i interrelacionats,
als quals fa front Europa,
Europa com ara el creixement,
creixement la ocupació i la competitivitat,
competitivitat la cohesió social,
social
l’enteniment intercultural, els reptes socials, culturals i educatius d’una UE ampliada, la sostenibilitat, la
qualitat de la vida, el canvi demogràfic, la migració i la integració, la interdependència mundial, amb la
intenció d’aportar una millor base de coneixement per a les corresponents polítiques per a una societat
moderna i sostenible.
sostenible

National Contact Point:
CDTI. Elisa Álvarez‐Bolado
E‐mail: eabc@cdti.es Tel: 91 581 55 62 /66
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7è PM ‐ COOPERACIÓ ‐
9. ESPAI

PRESSUPOST: 1.430 M €

Objectiu:
Donar suport a un Programa Espaial Europeu centrat en aplicacions com ara el Sistema de Seguretat i
Vigilància Mundial del Medi Ambient i la Seguretat (GMES) en benefici dels ciutadans i amb la vista
posada en la competitivitat de la indústria espaial europea. .
Aquesta activitat contribuirà al desenvolupament d’una Política Espaial Europea tot complementant la
tasca dels estats membres i d’altres agents destacats, entre ells l’Agència Espaial Europea.

National Contact Point:
CDTI. Cristina Garrido
E‐mail: cgg@cdti.es Tel: 91 581 55 62 /66
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7è PM ‐ COOPERACIÓ
Ó‐
10. SEGURETAT

PRESSUPOST: 1.400 M €

Objectiu:
Desenvolupar les tecnologies i els coneixements que permetin crear la capacitat necessària per garantir
la seguretat dels ciutadans europeus davant d
d’amenaces
amenaces com són el terrorisme,
terrorisme les catàstrofes naturals i la
delinqüència, sense perjudicar els drets humans fonamentals i la intimitat de les persones; assegurar un ús
òptim i concertat de les tecnologies disponibles en benefici de la seguretat civil europea i estimular la
cooperació dels subministradors i usuaris de solucions civils de seguretat tot millorant la competitivitat
de la indústria de seguretat europea i oferint els resultats d
d’una
una investigació amb missions determinades
per satisfer les llacunes de seguretat, alhora que es garanteix la transparència i la seguretat.

National Contact Point:
CDTI. Paloma Velasco.
E‐mail: pvg@cdti.es Tel: 91 581 55 62 /66
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MOLTES GRÀCIES PER LA SEVA ATENCIÓ
Isabel Salla isabel.salla@fundacio.urv.cat
Xavier Ruiz xavier.ruiz@fundacio.urv.cat
Daniel Ferrer daniel.ferrer@fundacio.urv.cat
daniel ferrer@fundacio urv cat
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