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Recerca europea i cooperació al desenvolupament1

• Pla director 2015-2018: recerca com a element que permet connectar més 
estretament les línies de treball de desenvolupament, i d’educació per al 
desenvolupament (evidències)

• Prioritat d’impulsar la internacionalització i europeïtzació de la cooperació 
catalana i dels seus agents públics i privats 

• Interès de la DGCD per incentivar el coneixement i la participació, per part de la 
comunitat catalana, en els programes de recerca la UE (Horizon 2020) vinculats 
a les qüestions de pau, desenvolupament i drets humans

• Conclusió que el més adequat era una línia de subvencions, de caràcter 
competitiu, que promogués l’associació entre les unitats i centres del sistema 
universitari i de recerca i les ONGD catalanes, per tal de crear consorcis 
competitius, que puguin fer propostes de projectes de recerca en qüestions 
d'interès per a la cooperació catalana, per al seu finançament per part de la 
Unió Europea.



INTCO: identificació2

• Diàleg amb la Direcció d’internacionalització de l’AGAUR per acabar 
d‘identificar i concretar l’actuació

• Antecedents: col·laboració anterior Exteriors-AGAUR (2007-2013) per 
promicionar accés a recursos de la UE. Des de llavors, gran creixement de la 
participación catalana

• Nova estratègia de la UE “Recerca per a tothom” promou que els consorcis 
incorporin, a banda de personal acadèmic o científic, altres agents: ONGs que 
poden fer experiències pilot o aportar dades; associacions professionals, de 
periodistes...

• Necessitat d’un papre mediador, que acosti la comunitat investigadora a la 
professional, associativa o activista

• L’any 2016 Catalunya (a través de l’AGAUR) liderava la coordinació de les CCAA 
per al seguiment de la línea “Europe in a changing world”, on s’inscriu la 
cooperació al desenvolupament



INTCO I: objecte i requeriments3

• Encàrrec de gestió de l’ACCD a l’AGAUR, dotació global de 40.000 €

• Preparació de projectes d’R+D+I col·laboratius adreçats a convocatòries 
d’Horizon 2020 > 2018 i 2019 Reptes Socials d’Horizon 2020, especialment 6 i 7 
«Europe in a changing world - inclusive, innovative and reflective societies» i 
«Secure societies - protecting freedom and security of Europe and its citizens

• Participació conjunta de grups de recerca de Catalunya (sistema universitari de 
Catalunya, centres públics i privats i fundacions hospitalàries - finalitat la 
recerca i seu a Catalunya)  i ONGD de Catalunya inscrites en el registre d’ONGD 
que gestiona l’ACCD i/o l’AECID

• Participació de les ONGDS > gestió de mínim de 50.000 € en la despesa 
subvencionable del projecte d’R+D+I europeu



INTCO I: despeses subvencionables4

• Personal: hores de dedicació a la preparació de la proposta del projecte 
europeu del personal vinculat a l’entitat beneficiària > màxim 70%.

• Funcionament: mobilitat dels membres dels equips de recerca de les entitats 
catalanes i  celebració de reunions preparatòries del projecte europeu. 

• Subcontractació: serveis i treballs externs que proporcionin un valor afegit a la 
proposta de projecte europeu > màxim 40%.

• Import màxim de subvenció: 6.000 €

• Calendari: de febrer a juny 2018 (pagaments: inicial del 70%, final del 30% amb 
la Memòria del projecte i el registres de la subvenció a Horizon 2020.

• Registre: des de l’1 de desembre de 2017 i fins a la data límit de presentació de 
sol·licituds d’Horizon 2020



INTCO I: sol·licituds5

Formulari normalitzat

• Tràmits gencat > 100% telemàtica

• Pesponsable del projecte europeu en nom de l’entitat > signatura electrònica 
individual

Memòria tècnica del projecte

• Informació general, rol de les entitats catalanes que participen en el projecte 
europeu, informació del projecte europeu i rellevància per a la Cooperació al 
desenvolupament

• Pressupost 



INTCO I: valoració de les propostes6

Comissió tècnica integrada per membres de l’AGAUR i l’ACCD

Criteris:

• Rellevància del projecte en relació amb els objectius que estableix la 
convocatòria (40)

• Qualitat de l’agrupació. Rol de les entitats catalanes que participin en la 
proposta europea, valorant positivament els projectes liderats per entitats 
catalanes (30)

• Interès estratègic de la sol·licitud per a la cooperació al desenvolupament. 
Temes que es prioritzen: desenvolupament, cooperació internacional, relacions 
Nord-Sud, acció humanitària i refugi, prevenció i resolució de conflictes violents, 
i Objectius de Desenvolupament Sostenible (30)



INTCO I: resultats7

Institució recerca ONGD Títol projecte
Import
atorgat

Universitat Politècnica 
de Catalunya 

Mineria per al 
Desenvolupament 

Smart technologies based on predictive models 
and artificial intelligence to be applied to the 
mining sector 

6.000,00€ 

Universitat Politècnica 
de Catalunya 

Associació Catalana 
d'Enginyeria sense 
Fronteres 

Planificació de l'electrificació rural amb 
microxarxes i energies renovables 

6.000,00€ 

Fundació Blanquerna Fundació Ideaborn
MED Tree (Tolerance in the Relationship, 
Education for Empowerment in the
mediterranean Area)

6.000,00€ 

Universitat Autònoma 
de Barcelona 

Cultura, Solidaritat i 
Pau - Comunitat 
de Sant Egidi

Active management of migration to promote 
successful integration (AMMProSI) 

6.000,00€ 

Institut Barcelona 
D'Estudis Internacionals

IS Global 
Global Governance and the European Union: 
Future Trends and Scenarios (GLOBE) 

6.000,00€ 

Universitat Pompeu 
Fabra 

OXFAM Intermon 
A systemic approach to migration and mobility 
(MIGSYSTEM) 

6.000,00€ 



INTCO II 8

• Publicació prevista: setembre 2019

• Pressupost 2019 prorrogat

• Convocatòria: interès recerca mediambiental

• Infoday on es presentaran resultats 2018-19

• Associació amb els plans d’internacionalització de les ONGD

• Pla director 2019-2022: relació més estratégica amb universitats i recerca
(ODS - Agenda 2030)


