
Text 
Text 

Barcelona 

 21-02 2019 

Barcelona, capital 
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Institut Europeu d’Innovació i Tecnologia: EIT 

 Combina els tres actors del 'triangle del coneixement': 
negoci, educació i investigació. 

 Reforça la cooperació i integració entre aquests actors 
per facilitar les següents transicions: 

 

De l’estudiant a 
l’emprenedor 

De la idea al producte Del laboratori al 
client/ciutadà 

I. 
 

EIT.  

European Intitute of 

Innovation & 

Technology 

Iniciativa líder europea que recolza a innovadors i emprenedors 

per el desenvolupament de solucions que impliquen reptes socials, 

generen creixement i ocupació qualificada 
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EIT és part integral de HORIZON 2020, el programa 
marc europeu de R+D de 7 anys de durada (2014-2020) 

EIT s'enfoca en reptes 

socials mitjançant la 

integració del triangle del 

coneixement 

EIT dóna suport a les 

sinergies i iniciatives que 

es generen en el marc del 

H2020 

EIT.  

European Intitute of 

Innovation & 

Technology 

I. 

H2020 té un pressupost de 

gairebé 80 bilions de €, dels 

quals EIT disposa de € 2.4 

bilions 
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Les KICs són úniques i diferents 

Què les fa especials 

Les Knowledge and Innovation Communities (KICs) són comunitats 

d'innovació i coneixement especialitzades en diverses àrees 

(Mobilitat Urbana, Fabricació, Clima, Matèria Primera, Energia, 

Digital, Salut, Alimentació) 

Amb presència a tot Europa, formant una xarxa paneuropea 

Són ponts que integren educació, investigació i negoci 

Amb mecanisme de finançament per assolir sostenibilitat financera 

a mig-llarg termini 

Faciliten el networking entre els participants 

 

EIT Urban Mobility 

EIT Manufacturing 

I. EIT.  

European Intitute of 

Innovation & 

Technology 
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En Co-Location Centers (Centres de Co-localització), és a dir, 

en nodes o hubs repartits per tot Europa 

Co-Inversió de les iniciatives, amb implicació dels socis 

Orientades a resultats, via plans de negoci anuals i 

indicadors de resultats mesurables (Key Performance 

Indicators / KPIs) 

 

 

Com s'organitzen les KICs 

Impulsen un canvi cultural cap a l'emprenedoria 

En sinergia amb el conjunt de programes 

europeus, tant nacionals, regionals i locals 

D'ampli abast geogràfic mitjançant l'esquema 

Regional Innovation Scheme (RIS) 

 

 

 

 

EIT.  

European Intitute of 

Innovation & 

Technology 

I. 
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Resultats de les KICs en xifres (període 2010-2016) 
 

Transferencia de 
conocimiento creada 

Número de nuevos 
producos y/o  servicios  

Número de start-ups 
creadas por los KICs  

Número de ideas de 
negocio ‘incubadas’ 

I. 
EIT.  

European Intitute of 

Innovation & 

Technology 

Tipología de 
financiación  
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El model actual de mobilitat urbana no és 

sostenible i requereix un canvi immediat 

14%  
14% d'emissió 

de gasos 
d'efecte 

hivernacle 

20M 
20M de 

persones 
treballen en 

mobilitat 

100.000M 
€/any  

100.000M € / any 
(1% PIB UE) de 

cost en congestió 
de trànsit 

1 año  
1 any de la vida 
de la persona 

destinat a 
desplaçaments 

50%  
50% de l'espai 
públic ocupat 
per carreteres 

II. EIT Urban Mobility 

Font: European Commission 
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Creen solucions Sistèmiques per: 

 Desplaçar a més persones en menys vehícles 

 Recuperar espai públic 

Unir als stakeholders claus 

Implicar al ciutadà 

Desplegar solucions de forma ràpida i 

progressiva 

Per espais urbans més habitables 
II. EIT Urban Mobility 
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El mapa de EIT Urban Mobility 
II. EIT Urban Mobility 

City Club 
• Definir reptes i compartir bones pràctiques 

Acadèmia 
• Disminuir la bretxa del coneixement 

Creació d’empreses 
• Crear negocis a partir d’innovacions 

Innovació 
• Investigar en noves idees 

Indústria 
• Materialitzar solucions a nivel global 
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48 Socis Principals, 33 Socis Afiliats, a 15 

països 

MOBiLus
Cities

Industry

Knowledge Institutes/ 
RTOs

Universities / Education

Automotive & Transport

Insurance

Retail & Logistics

Energy

Engineering & Consulting

Software Integration Solutions 

Soft-& Hardware technologies

Start-up/Scale-up/accelerator

ZONE Cluster

II. EIT Urban Mobility 
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HI Oeste – Helmond  
 Amsterdam  Eindhoven 

 Helmond 

Banc de proves urbà, Smart 

district living labs  

 

1 KIC amb 5 hubs d‘innovació 

HI Sur  – Barcelona 

 Barcelona  Barcelona Metropolitan Region 

Aproximació holística a la mobilitat 

HI East – Prague 

 Prague   Tel Aviv   Lublin 

Remodelar la mobilitat 

individual i millorar la 

qualitat de vida 

HI Central – Munich 
 Istanbul  Milan  Munich  

Stuttgart 

Gestionar l'escassetat 
d'espai a zones urbanes 

   

 

HI Norte – Kopenhagen 
 Copenhagen  Hamburg  Helsinki   

Stockholm  Warsaw 

Transport connectat i verd 

II. EIT Urban Mobility 
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Socios Principals  

Ciutats: • Barcelona 
Universitats: •UPC (Universitat Politècnica de Catalunya) •EPFL (École Polytechnique Fédérale de 

Lausanne)  

Investigació: •CARNET  (Cooperative Automotive Research Network) •CTAG (Centro Tecnológico de 

Automoción de Galicia) 

Indústria: •SEAT •AMADEUS  

 

Socios afiliats  

Ciutats : • AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona)  

Universitats: • UPF (Universitat Pompeu Fabra) 

Investigació: •BSC (Barcelona Supercomputing Center) •i2CAT (The Internet Research Center) 

Indústria: •RACC (Real Automóvil Club de Cataluña) •IDIADA (Institut d’Investigació Aplicada de l’Automòbil) 

 

 

Hub d'Innovació Sud 
II. EIT Urban Mobility 
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12 desembre 2018 - Celebració de la designació de Barcelona com a capital europea de la mobilitat 
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III. EIT en Barcelona 
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Objectius 

estratègics 

liderats per 

Barcelona 

Millorar el valor dels espais urbans per 
aconseguir una millor qualitat de vida 
redefinint la mobilitat 

Promoure la innovació a través de l'educació 
i la capacitació permanent amb programes 
intersectorials, internacionals, empresarials i  
interdisciplinaris 

Desenvolupar i desplegar serveis i productes 
de mobilitat nous 

Apuntar i estimular l'ecosistema 
emprenedor per accelerar noves idees de 
negoci, models i actors 

Habilitar i estimular un enfocament actiu de 
la regulació de la mobilitat per eliminar 
barreres a la innovació en les ciutats 
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6 Objectius concrets per 
2026 

 

1) Acompanyar la creació de 180 startups 

2) Alliberar més espai vial en el 90% de les 
ciutats partners 

3) Arribar als 38 milions d'euros d'inversió 
atrets per les EIT Ventures 

4) Formar 1.450 graduats 

5) Llançar 125 productes nous al mercat 

6) Augmentar la mobilitat compartida en totes 
les ciutats partners 

 

 

III. EIT en Barcelona 

5 de desembre de 2018: - El Consorci MOBILus guanya el EIT Urban Mobility  
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Moltes 

gràcies 


