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Què diu Europa ? (A Vision for Europe 2030)
•

•

•

Open Science (Ciència oberta)
• Europa és el major productor mundial de coneixement.
• Ciència Oberta significa promoure un accés obert a les dades científiques
i a les publicacions amb estàndards d’integritat de la recerca.
• La Ciència Oberta està canviant tots els àmbits del mètode científic per
fer‐se més inclusiva i interdisciplinària.
Open Innovation (Innovació Oberta)
• Europa és excel∙lent en ciència però no ho és invertint en innovació a la
velocitat I l’escala adequades.
• La propera onada d’innovació es trobarà a les interfícies entre les
ciències I tecnologies digital, físiques I biològiques; entre les arts, els
negocis I la ciència: entre les dades, els usuaris I les organitzacions.
Open to the World (Oberta al món)
• Hi ha poques forces al món més unificadors i integradores que la ciència.

Què estem fent a Catalunya? Open Science
Open Science (Ciència oberta)

•

La ciència oberta no és només defensable per transparència sinó també
per responsabilitat i sostenibilitat.
Si la recerca ha de contribuir a canviar el món, cal que els resultats de la
recerca estiguin disponibles per a tothom (i encara més si la recerca és
finançada públicament

•
•
•

Guies de bones pràctiques per a la publicació en obert
Gestió del repositori de publicacions
Gestió d’eines cooperatives

•
•

Definició d’un Programa per a la Integritat de la Recerca a Catalunya
Establiment del Comitè d’Integritat de la Recerca de Catalunya (CIR‐CAT)

•

Visió amplia del sistema de Recerca de Catalunya
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Una ocupació de qualitat en quantitat creixent
En 12 anys, el percentatge de la població dedicada a recerca i a R+D+I sobre
la població ocupada ha augmentat en gairebé un 50%
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Amb resultats de recerca excellents

Catalunya, amb l’1,5% de la població europea, publica
el 3,7% de la producció científica d’Europa.
3,7% d’Europa

1,3% mundial

Catalunya, amb el 0,1% de la població mundial, publica
l’1,3% de la producció científica global.

Una competitivitat que ha augmentat exponencialment

Enfocat a l’excel∙lència i la productivitat

Ajuts ERC per milió d’habitants 2007/16
• Catalunya:
• 4ª de l’Espai Europeu de Recerca
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• 2ª de la Unió Europea
58,9
60,0

50,3
50,0
40,0

38,4

29,9
30,0
20,0
10,0
0,0

25,0 24,9 23,6

20,9 20,8 20,3
16,2 15,9

13,2 12,7 12,5
11,5 11,2

9,3

9,2

6,5

6,4

5,5

5,3

4,1

3,9

Manteniment d’uns valors: consens polític

Importància crítica de la Generació, Atracció i Retenció de
Talent

Per atraure talent és necessari:
•

Generar estabilitat, consens polític i seguretat

•

Disposar d’infraestructures i centres competitius

•

Oferir condicions homologables internacionalment

•

Oferir diversitat i llibertat

Què estem fent a Catalunya? Open Innovation
Projectes concrets d’Innovació a partir de la Recerca

1. Creixement i consolidació dels Doctorats Industrials
2. Creixement i consolidació de la Industria del Coneixement
3. Impuls de Sectors Emergents amb alta capacitat disruptiva
4. Millora de les Oficines Universitàries de Transferència
5. Creació d’un Fons de Patents compartit per Centres de Recerca
6. Generació, atracció i retenció de Talent Innovador Junior
7. Mentoratge sènior en Innovació
8. Creació d’entitats sectorials Públic/Privades d’Acceleració/Inversió
9. Mesures legals de protecció del sistema i impuls de l’acció privada
10. Projectes d’innovació d’impacte social amb reducció de despesa de
Departaments

Transferència del Coneixement i la tecnologia
Afavorir que la recerca que es desenvolupa a Catalunya es transformi en innovació:
• millori la nostra competitivitat
• beneficiï el conjunt de la societat
Els països que
aposten per la
innovació tenen menor
taxa d’atur
Catalunya

Innovació com sostenibilitat de la Recerca
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La Innovació / Transferència transforma coneixement en diners
La col∙laboració Públic / Privada és imprescindible

Societat / Parlament / Govern / Mercat

Societat / Parlament / Govern / Mercat

La Recerca / Desenvolupament transforma diners en coneixement

Doctorats Industrials

Ajuts per tesis doctorals a desenvolupar en una empresa i, alhora, en el
si d'un grup de recerca d'una universitat, un centre de recerca o una
fundació hospitalària.
Amb contribució econòmica de la Generalitat i de les Empreses
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Industria del Coneixement
Tres modalitats:
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Sectors Emergents RIS3CAT
Comunitats RIS3CAT focalitzades en sectors emergents amb probabilitat
de ser altament disruptius.
Liderats de moment per Universitats i Centres de Recerca amb
participació empresarial.
Sectors:
• Human Brain
• Grafè
• Quantum Technology
• Big Data Biomedicina
• Fusió,
• 3D Printing
• Internet of Things
• Industria 4.0
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Oficines Universitàries de Transferència

Ajuts a Oficines Universitàries de Transferència:
• Inclou:
• Projectes de confecció de la cartera de productes i serveis
susceptibles de ser valoritzats.
• Projectes de maduració de tecnologies pre-valorització
• Projectes col·laboratius entre la universitat i l’empresa
• Estudis de patentabilitat
• Llicència de patents amb pla d’explotació
• Estudis de mercat, inclosos de potencialitat de projectes interns
• Formació
• Assessorament jurídic
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Fons de Patents compartit per Centres de Recerca

• Conveni entre la Fundació CERCA i els centres CERCA
interessats
• Serveis als centres adscrits:
• Assessorament en relació al procediment i estratègia de la
protecció de la propietat intel·lectual e industrial
• Avaluació externa de la idoneïtat tecnològica i potencial en el
mercat de la tecnologia desenvolupada
• Assessorament estratègic i econòmic de cara a la seva
comercialització
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Generació, Atracció i Retenció de Talent Innovador

• Programa Junior Innovators in Residence
• Call internacional per emprenedors joves amb potencial
d’innovació per estades d’un any a Centres / Universitats
• Programa de Mentoratge Sènior en Innovació
• Propostes dels Centres / Universitats
• Estades puntuals i compromeses per 4 anys a Catalunya
d’Innovadors reconeguts per projectes d’innovació amb Centres /
Universitats
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Entitats Sectorials d’Acceleració public/privades
Actuacions sectorials d’impuls al push tecnològic
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Projectes d’Innovació d’impacte social
Projectes d’innovació d’Impacte Social “Social Impact Bonds”:
• Mecanisme innovador per inversions privades en actuacions d’interés
públic
• Procés:
• El Govern selecciona la prioritat a resoldre i fixa les mètriques
d’èxit
• Beneficis socials
• Reducció de la despesa
• El sector Privat realitza el projecte (Proveïdor) i el finança
(Inversor)
• Un Avaluador independent determina el grau d’èxit del projecte.
• El Govern paga al sector privat segons resultats.
• Això permet iniciar innovacions de risc sense contravenir
escenaris estrictes de regulació com el nostre
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Sistema a la casella de sortida,
en bona posició per generar valor
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Ajuts ERC Proof of Concept 2011‐
2016, valors absoluts. Catalunya en
cinquena posició de la UE, per
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Què estem fent a Catalunya? Open to the world
Catalunya vol contribuir a canviar el món mitjançant el coneixement
En paraules del nostre President:
•

“Catalunya és un territori fecund en recerca, però és evident que ho ha de ser
més, i si podem ampliar recursos i superar els reptes que tenim, arribarem
molt lluny. El futur ens depara una tria senzilla però determinant: o formem
part del grup de països que ajuden a canviar el mon, les nostres vides, i
aquesta és la tria de Catalunya, o formem part dels països que estan
condemnats a seguir els canvis que fan altres”

En concordança amb el discurs de la UE (Global Trends to 2030):
•

“We cannot predict the future, but we have the opportunity to invent it,
based on sound science and technology foresight”

Gràcies

