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La UAB acull l'Open Science & Innovation Forum UAB-CEI

05.12.2012. Investigar   -   El dimarts 4 de desembre va tenir lloc l'Open Science & Innovation Forum a l'Hotel Campus
de la UAB, un espai de relació i networking per a la indústria i la recerca amb un gran èxit de participació. La jornada
va reunir més de 250 assistents, entre investigadors i empreses com Repsol, Almirall, Grupo Ferrer, Menarini, HP,
Banc Sabadell, Danone, Nutrexpa, Panrico o Gallina Blanca, entre d'altres.

El rector de la UAB, Ferran Sancho, el vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació Lluís Tort, el president de
l'Associació d'Amics de la UAB, Antoni Franco, i la presidenta del Consell Social de la UAB, Alicia Granados, van inaugurar
la jornada, tot destacant l'èxit de la convocatòria i donant suport a la iniciativa. El rector Ferran Sancho va destacar la qualitat
del teixit investigador de la UAB i de tot l'entorn del UAB-CEI, que es reflecteix en una molt bona progressió en els rànquings
internacionals. Sancho, va recordar la importància de la tercera missió, la innovació i la transferència, juntament amb la
investigació i l'educació superior, que s'ha vist traduida en l'aposta de les universitats per a la creació dels parcs de recerca, i
va destacar també la creació de 57 empreses a la UAB.
 
Mariona Sanz, Gerent del Departament de R+D Internacional d'ACC1Ó, va oferir la conferència inaugural "L'aliança
universitat-empresa; clau del nou marc europeu en recerca i innovació", on va presentar el nou programa Europa Horitzó 2020
de recerca i innovació. El programa, en negociació, comptarà amb un pressupost estimat de 80.000 M€ i es preveu que publiqui
les primeres convocatòries l'any 2014. Sanz va explicar que la UAB és la tercera entitat de Catalunya en captació de recursos
de la Comissió Europea.
 
Al llarg del dia d'ahir es va desenvolupar el primer UAB-NEM: Networking, Exhibition & Meetings, adreçat a apropar el món de
la recerca i l'empresarial, per tal que els investigadors del UAB-CEI poguessin establir contacte amb professionals del sector
a través d'entrevistes personalitzades, donant peu a la creació d'una xarxa cooperació. Concretament, es van produir prop de
1.000 entrevistes que generaran nous projectes de col·laboració Universitat-Empresa.
Per la tarda els participants van assistir a una conferència i una taula rodona a càrrec de professionals en l'àmbit de
la transferència i de la innovació en el coneixement, i es va fer entrega dels Premis l'Excel·lència en Transferència de
Coneixement.
<br clear="all" /> L'Open Science & Innovation Forum UAB-CEI és un fòrum multidisciplinari, que comprèn diversos àmbits
d'innovació, tant científics com tecnològics, socials i ambientals. A més, l'esdeveniment conforma un espai per a la mostra de
l'ampli ventall de noves tecnologies i coneixements adquirits gràcies als recursos de la Universitat Autònoma de Barcelona i del
Parc de Recerca UAB.  L'acte, a l'Hotel Campus UAB, està organitzat pel Campus d'Excel·lència Internacional de la UAB, en
col·laboració amb l'Associació d'Amics de la UAB, la Fundació Parc de Recerca UAB i el Consell Social de la UAB.


