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 Presentació del nou instrument financer de la Comissió Europea per a 

empreses i institucions Horitzó 2020 

 

Invertir en innovació per recuperar competitivitat: 

estratègia europea amb l’horitzó de l’any 2020 

 
 El programa europeu, ideat per al període 2014-2020, compta amb un pressupost 

total de 77.028 milions d’euros destinats a finançar iniciatives i projectes d’innovació i 

desenvolupament tecnològic 

 

 Foment del Treball ha ofert aquest dimecres 4 de desembre una sessió monogràfica 

dedicada a aquest nou programa Horitzó 2020, que ha captat l’interès de prop d’un 

centenar d’empreses i que ha culminat amb reunions informatives individualitzades 

amb assessors experts en el programa europeu 

 

 Sessió realitzada amb el suport d’Euro-Funding Advisory Group, empresa 

multinacional especialitzada en dinançament d’I+D+i a escala europea; i CET 

Auditores SL, experta en auditar projectes a càrrec de la Comissió Europea 

 
 Aquesta nova sessió del cicle Innovació Competitiva compta amb el patrocini de 

Sage, Microsoft i Euro-Funding Advisory 

 

 
Barcelona, 4 de desembre de 2013 

Lligar la innovació a la recuperació de la competitivitat de les empreses europees durant el proper lustre és un dels 

grans propòsit  del nou programa que ha llançat la Comissió Europea amb el nom d’Horitzó 2020. El programa, 

ideat per al període 2014-2020, compta amb un pressupost total de 77.028 milions d’euros destinats a finançar 

iniciatives i projectes d’innovació i desenvolupament tecnològic en empreses mitjançant fórmules de cooperació 

empresarial i públic-privada. Foment del Treball ha ofert aquest dimecres 4 de desembre una sessió monogràfica 

dedicada a aquest nou programa Horitzó 2020, que ha captat l’interès de prop d’un centenar d’empreses i que ha 

culminat amb reunions informatives individualitzades amb assessors experts en el programa europeu. Es tracta 
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 d’una nova sessió del cicle Innovació Competitiva, que compta amb el patrocini de Sage, Microsoft i Euro-

Funding Advisory. 

 

Lideratge industrial 

La Unió Europea té una estratègia, l’Europa 2020, que pretén retornar el lideratge industrial al continent i per a la 

qual cosa l’esforç en innovació i desenvolupament tecnològic és important. En aquest punt és, doncs, on incideix el 

programa Horitzó 2020 i els seus més de 77.000 M€ de dotació per reforçar l’excel·lència científica i donar 

respostes als reptes socials que té plantejats Europa a través de l’aposta per la innovació. 

 

Francisca Gómez, d’Euro-Funding Advisory Group; i Carlos Barrio, de CET Auditores SL, han ajudat les empreses 

que han assistit a la sessió a conèixer i entendre totes les possibilitats d’accés al finançament que contempla el 

programa Horitzó 2020. Aquest programa, de fet, agrupa i reforça les activitats que durant el període 2007-2013 

eren finançades pel VII Programa Marc d’Investigació i Desenvolupament, pel Programa Marc per a la Innovació i 

la Competitivitat (CIP) i l’institut Europeu d’Innovació i Tecnologia (EIT). 
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