21. Impuls a la candidatura de Barcelona per a la KIC
Innovation for healthy living and active ageing
MUNICIPI
Barcelona

TITULAR
Biocat i el Campus d’excel·lència internacional Health de la Universitat de Barcelona (HUBc),
amb el suport del Govern de la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona, impulsen la candidatura
catalana per participar a la comunitat de coneixement i innovació (Knowledge and Innovation
Communities, KIC) en l’àmbit de vida saludable i envelliment actiu, en el marc de l’Institut
Europeu d’Innovació i Tecnologia (EIT).

DADES ECONÒMIQUES I TÈCNIQUES
‐ Pressupost EIT 2013 per a les 3 KIC actualment actives a Europa: 128,9 M €
o Climate-KIC: 44,3 M €
o EIT ICT Labs: 41,1 M €
o KIC InnoEnergy: 43,4 M €
‐ Pressupost EIT 2014-2020: 2.711,4 M €
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
L’Institut Europeu d’Innovació i Tecnologia (EIT) és un instrument creat per la Unió Europea per
estimular el lideratge europeu en innovació a través de la creació de comunitats de
coneixement i innovació (KIC) que coordinin i dinamitzin els esforços per tal d’assolir més
competitivitat i creixement econòmic sostenible per donar resposta als grans reptes socials.
Les KIC s’estructuren en cinc o sis nodes (colocation centers - CLC) ubicats a diferents països
de la Unió Europea que actuen com a unitats operatives per al desenvolupament de projectes
amb una estratègia bottom-up. Els CLC estan formats per diversos socis dels camps de la
recerca, la innovació, l’educació, empreses i ocasionalment autoritats locals.
La KIC temàtica d’innovació en vida saludable i envelliment actiu pretén donar resposta a un
dels principals reptes socials europeus: el foment de la vida saludable i el benestar de la
població mantenint uns sistemes de salut sostenibles econòmicament. Aquesta KIC tindrà un
impacte sistèmic en forma d’emprenedors, noves tecnologies i nous negocis, que treballaran de
manera transdisciplinària en àmbits com la medicina, la biologia, les TIC, l’economia, la
sociologia, la psicologia, etc.
Durant el 2013 s’ha produït la integració en un consorci europeu per participar en la
convocatòria del KIC i la constitució d’un consorci local d’entitats i empreses que formarien part
del CLC de Barcelona.
El 2014 serà un any clau. A principis d’any es publicarà la convocatòria per a la presentació de
les propostes per part dels diferents consorcis europeus, convocatòria que es tancarà al
setembre. Biocat treballarà activament durant aquests mesos amb el consorci europeu per
preparar una proposta guanyadora i, així, poder optar a un CLC a la ciutat de Barcelona. Els
resultats es coneixeran durant el mes de desembre.

PÀGINA WEB DE REFERÈNCIA
http://www.biocat.cat i http://eit.europa.eu
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