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Necessitem desenvolupar indicadors que ens permetin analitzar àmbits d’activitat i
tecnològics i reptes, comparar territoris, analitzar xarxes de col·laboració, detectar àmbits
emergents....
▪ El primer repte és com delimitar els àmbits que volem analitzar, que estan en evolució continua.
▪ El segon repte és identificar conjunts de dades obertes homogènies per als territoris de la UE.
▪ Hem desenvolupat una proposta metodològica per als àmbits següents:

Intel·ligència
artificial

Bioeconomia circular

Reducció de
plàstics al mar
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Primer repte: construir un vocabulari d’intel·ligència artificial

▪ El vocabulari (de 616 paraules) i la metodologia detallada desenvolupats per Siris Academic estan disponibles a: https://zenodo.org/record/4536033
▪ Possibilitat de reutilització del recurs i millora del vocabulari controlat, amb llicència Attribution-ShareAlike
▪ El recurs ha estat validat per experts de diverses universitats d’Emilia-Romagna i Catalunya, i avaluat amb la col·lecció (Dunham et al., 2020),
amb un 94% d’exactitud. https://arxiv.org/abs/2002.07143
▪ Per consultes relacionades amb la metodologia o vocabulari podeu contactar amb: nicolau.duransilva@sirisacademic.com
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Segon repte: identificar conjunts de dades obertes a les quals podem aplicar el
vocabulari i per fer anàlisis i elaborar indicadors

Catalunya
Europa

Projectes del Programa Horitzó 2020
228

Projectes de la RIS3CAT
45

(el 8,4% d’un total de 2.704 projectes)
2.010

(el 6,6% d’un total de 683 projectes)

(el 6,6% d’un total de 30.699 projectes)

--
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Evolució del nombre de projectes en IA
Conjunt d’Europa (H2020) i Catalunya (H2020+RIS3CAT)

Figura 4. Evolució temporal a la UE i
els països associats (Horitzó 2020)

Figura 3. Evolució temporal a Catalunya
(Horitzó 2020 i RIS3CAT)
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Resultats de l’informe
Distribució de projectes H2020 per regió
Nombre de projectes

Figura 5. Mapa de la participació de les regions
europeesen projectes d’intel·ligència artificial del
Programa Horitzó 2020

Taula 4. Regions d’Europa amb més participació
en projectes d’intel·ligència artificial del
Programa Horitzó 2020

Resultats de l’informe
Distribució del finançament per pilars d’H2020, comparativa amb regions europees
Finançament rebut

Els actors catalans són més actius en el pilar III,
de reptes de la societat (salut, clima, transport,
seguretat...)
Alta activitat de les empreses catalanes en el
programa d’innovació a les pimes.

La participació i el finançament de Catalunya són
també inferiors en els subprogrames de
lideratge en tecnologies transversals i
industrials (LEIT), especialment, en la línia de les
tecnologies de la informació i la comunicació (LEITICT).

Figura 7. Percentatge de projectes i de finançament en intel·ligència
artificial per pilars d’Horitzó 2020. Comparació de Catalunya amb la
mitjana de les 25 regions amb més projectes

Els actors catalans són menys actius en el pilar I
de ciència excel·lent. Catalunya ha rebut menys
finançament, en termes relatius, del subprograma
del Consell de Recerca Europeu (ERC) i del
programa de tecnologies emergents de futur (FET).
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Resultats de l’informe
Classificació de projectes per àmbits temàtics de la IA

Figura 8. Nombre de
projectes per àmbits
temàtics del vocabulari
controlat. Catalunya i Unió
Europea
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Resultats de l’informe
Classificació de projectes per àmbits sectorials de la RIS3CAT

Figura 9. Classificació dels
projectes d’intel·ligència
artificial i del total de
projectes per àmbits
sectorials de la RIS3CAT

10

Projectes il·lustratius
Classificació de projectes per Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)
[Títol] Rapid interaction profiling of 2019-nCoV for network-based deep drug-repurpose learning (DDRL) (Horitzó 2020)
[Àmbit sectorial de la RIS3CAT] Indústries de la salut
[Instrument] SOCIETAL CHALLENGES - Health, demographic change and well-being
[Participants] IRB Barcelona, Helmholtz Zentrum (Alemanya), INSERM (França)

[Descripció] We aim to identify approved drugs that can be repurposed for the treatment of 2019-nCoV using interactome profiling
and deep-learning. We will deploy rapid high-throughput protein-protein interaction mapping and computational protein-RNA
interaction predictions to chart the coronavirus host interactome network (CoHIN), which will become a public resource for
translational and basic coronavirus research few months after project start. […]
[Títol] Synthia: recopilació sintètica d'imatges anotades d'escenaris de conducció (Instruments de la RIS3CAT)
[Àmbit sectorial de la RIS3CAT] Indústries de la mobilitat
[Instrument] Indústria del coneixement (Producte)
[Participants] Centre de Visió per Computador
[Descripció]. Una de les funcionalitats clau per a la conducció autònoma és la segmentació semàntica basada en vídeo en
escenaris urbans. La generació de conjunts de dades de segmentació semàntica amb anotacions a nivell de píxel no és rendible […]
La solució proposada […] es basa en un món virtual per generar automàticament imatges sintètiques realistes amb anotacions a
nivell de píxel.
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Resultats de l’informe
Classificació de projectes per Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

Figura 11. Projectes
d’intel·ligència artificial
classificats per ODS a
Catalunya i a la UE
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Projectes il·lustratius
Classificació de projectes per Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)
[Títol] Multiple Intelligent Conversation Agent Services for Reception, Management and Integration of Third Country
Nationals in the EU (Horitzó 2020)

[ODS] 10. Reducció de les desigualtats
[Instrument] Societal Challenges – Europe in a changing world
[Participants] Universitat Pompeu Fabra (UPF), Departament de Treball, Afers Socials I Families, Generalitat de Catalunya,
Fundació Isocial per la Innovació en l’acció social, alters.
[Descripció] The objective of WELCOME is to research and develop intelligent technologies for support of the reception and
integration of migrants in Europe. Unlike the majority of the projects that address the problem of migrant integration by frontends with
“one-for-all” interfaces for information acquisition and services, WELCOME will offer a personalized and psychologically and socially
competent solution for both migrants and public administrations. […]
[Títol] Intelligent Pollination for Sustainable Increases in Crop Yields and Global Food Security (Horitzó 2020)
[ODS] 2. Fam zero
[Instrument] Societal Challenges
[Participants] Irideon, Canetis SRL, Beehero LTD
[Descripció] iPollinate will bring to market a unique IoT sensor that provides real time monitoring of the foraging rate of honeybee
colonies used for pollination services. This data will be correlated with hive strength and health data using Machine Learning (ML)
techniques to provide a precision pollination service enabling farmers to optimise pollination efficiency and crop yields.[…]
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273 projectes
H2020 i FEDER-RIS3CAT
de recerca i innovació

197 entitats catalanes
1.584 socis externs

http://ris3mcat.gencat.cat/#/ia

Plataforma de mapatge de l'especialització
intel·ligent de Catalunya – Mòdul d’intel·ligència artificial
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Resultats de l’informe
Distribució de projectes catalans per província

Taula 5. Projectes H2020 i RIS3CAT d’intel·ligència artificial, a Catalunya, per províncies
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Resultats de l’informe
Col·laboració amb actors internacionals

15. Xarxes de col·laboració dels 15
actors catalans i 15 actors internacionals
amb més projectes d’intel·ligència
artificial d’Horitzó 2020
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Aplicació del vocabulari dels ODS a les dades de la Plataforma RIS3-MCAT
Exemple de l’ODS Acció climàtica (http://ris3mcat.gencat.cat)

Vocabulari per als ODS amb 3.494
termes. Permet classificar
automàticament tots els projectes

https://zenodo.org/record/3567769#.YDvC5bhKjIZ

Anàlisi de l’àmbit de la bioeconomia circular
(Es publicarà en breu a la col·lecció de monitoratge de la RIS3CAT)

Construcció d’un vocabulari a partir de paraules clau de publicacions
científiques i projectes d’R+D+I de les bases de dades de SCOPUS,
CORDIS i l’European Network for Rural Development (ENRD):
▪ 49 paraules de bioeconomia circular
▪ 229 paraules de bioeconomia + 115 de tecnologies i processos
circulars.

Anàlisi del repte de plàstics al mar
(Es publicarà en breu a la col·lecció de monitoratge de la RIS3CAT)

Projectes identificats per cadascuna de les temàtiques
(Projecte d’Horitzó H2020, Interreg Med i RIS3CAT, identificats a partir d’un vocabulari de 62 paraules)

http://catalunya2020.gencat.cat/ca/ris3cat/
http://ris3mcat.gencat.cat
http://ris3mcat.gencat.cat/#/ia

