
Programa:

08:45 h  Recepció assistents.
09:00 h Obertura de la sessió a càrrec de la Dra. Marta Otero, vicerectora de Recerca i Transferència de        
Coneixement de la UVic.
09:10 h Presentació del programa H2020 focalitzant els pilars de Ciència Excel·lent i Reptes Socials, a 

Invitació Jornada 

Dijous, 19 de desembre de 2013

Ens plau convidar-vos a participar a la jornada informativa de presentació del programa Horizon 2020, el
principal instrument polític i financer de la Unió Europea per fomentar i donar suport a la recerca i al
desenvolupament tecnològic a Europa, que substitueix el fins ara vigent 7è Programa Marc.

Hem organitzat la jornada en tres blocs, en primer lloc la Sra. Elsa Alonso, tècnica de l’Àrea
d’Internacionalització de l’AGAUR presentarà els pilars d’Excel·lència Científica i Reptes Socials.
Seguidament, el Sr. David Rovirosa, cap d’R+D i Innovació Internacional d’ACC1Ó, presentarà el pilar de
Lideratge Industrial. I, per últim, hi haurà una dinàmica de grups dirigida per la Dra. Mihaela Vancea,
professora de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Vic (UVic).

Acosta’t a l’Horizon2020

09:10 h Presentació del programa H2020 focalitzant els pilars de Ciència Excel·lent i Reptes Socials, a 
càrrec d'Elsa Alonso de l'Àrea d’Internacionalització de l’AGAUR.
10:30 h Pausa Cafè – Networking.
10:50 h Presentació del pilar de lideratge industrial i del suport d'ACC1Ó a les empreses, a càrrec de 
David Rovirosa d’ACC1Ó.
11:30 h Dinàmica de grups de treball per reptes, a càrrec de la Dra. Mihaela Vancea, investigadora del 
projecte de recerca europeu SEACW (programa CIP) de la UVic.
13:00 h Clausura de l'acte a càrrec d'Elisabet Dachs, directora de l'OTRI, Oficina Tècnica de Recerca i 
Transferència de Coneixement de la UVic.

Lloc jornada:

Universitat de Vic

Sala Segimon Serrallonga
Masia de la Torre dels Frares
C. Perot Rocaguinarda, 17. Vic

Assistència GRATUÏTA prèvia inscripció
Membres UVic: a través del CIFE (Campus Virtual/Comunitat/CIFE)

Membres externs: 
•Enviar el formulari d’inscripció  que trobaràs a http://www.uvic.cat/activitats-congressuals a             

l’adreça recerca@uvic.cat
Places limitades, preguem confirmeu assistència el més aviat possible.

Data límit d’inscripció 16/12/2013

Inscripcions:        


