
                          
         
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetiu del taller: 
 
La convocatòria Initial Training Network (ITN) finança xarxes d’entitats de diferents 
països que es comprometin a realitzar un programa de formació comú, focalitzat 
principalment en el coneixement científic i tecnològic i millorar les perspectives 
professionals del personal investigador en l’etapa inicial de la seva carrera, tant en 
el sector públic com en el privat.  
 
L’objectiu d’aquest taller és oferir una explicació detallada sobre els aspectes clau 
a tenir en compte per a la redacció d’una proposta ITN amb èxit. La sessió es 
centrarà en aquells punts que els avaluadors consideraran en l’avaluació, s’oferiran 
consells pràctics i específics sobre com escriure cada una de les parts de la 
proposta i es resumiran els punts dèbils més comuns de les propostes ITN que no 
van superar l’avaluació en convocatòries anteriors. 
 
També es parlarà de les tres modalitats d’accions ITN existents actualment:  Multi-
partner’s ITNs (ITN), European Industrial Doctorades (EID) i Innovative Doctoral 
Programmes (IDP). 
 

Adreçat a: 
La sessió va adreçada a tots aquells investigadors/es i gestors/es d’institucions 
que estiguin treballant en l’elaboració d’una proposta ITN per a la convocatòria que 
tanca el proper 22 de novembre 2012. Places limitades. 

Convocatòria: 
 
Convocatòria: FP7-PEOPLE-2013-ITN 
Data de publicació: 10 juliol 2012 
Pressupost: € 470 720 000  
Data de tancament: 22 novembre 2012  
 

 
Programa:  
 

10:00- 10:15 Registre d’assistents 
10:00-10:30    Benvinguda i presentació de la jornada 
10:15 - 12:15 Projectes ITN: Multi-ITN, EID i IDP. 

Preparació d’una proposta ITN: 
•  Està ben constituït el meu consorci?. 
•  Estructura de la proposta. Criteris.  

d’avaluació. 
•  Detalls sobre l’escriptura de la proposta: 

•  Què busca l’ avaluador?. 
•  Consells pràctics. 
•  Punts dèbils més comuns. 

•  Pressupost. 
 12:30 - 12:45 Cas d’èxit. 
  12:30-14:00 Revisió de propostes concretes prèvia sol·licitud. 

 
Ponent: 
 
Nicolás Ojeda  
Oficina Europea del MINECO. 
Punt Nacional de Contacte del Programa Persones en el 7èPM 
 
Data i lloc: 
 
Data:  21 de setembre 2012 
LLoc:  Universitat Autònoma de Barcelona (Bellaterra) 
 
Informació i inscripcions: 
 
Període d’inscripcions fins el 14 de setembre 2012. Formulari d’inscripció a les webs 
d’AGAUR, UAB i Oficina Europea del MINECO. Inscripcions restringides a tots 
aquells que estiguin preparant una proposta. 
 
Servei de Projectes Europeus i Internacionals (SPEI) de l’Agència de Gestió d’Ajuts 
Universitaris i de Recerca (AGAUR)  
spei@agaur.gencat.cat - Telf: 93 2688794            
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