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Fons Europeus de Desenvolupament Fons Europeus de Desenvolupament 
Regional (FEDER)Regional (FEDER)

Objectius de: Objectius de: 
-- ConvergConvergèènciancia
-- CooperaciCooperacióó territorial europeaterritorial europea
-- Competitivitat regional i ocupaciCompetitivitat regional i ocupacióó

13 programes de 13 programes de cooperacicooperacióó transnacionaltransnacional



Programa MED:Programa MED:

4 prioritats4 prioritats

•• InnovaciInnovacióó
•• Medi ambientMedi ambient
•• Accessibilitat territorialAccessibilitat territorial
•• Desenvolupament territorial equilibratDesenvolupament territorial equilibrat



Projecte INSMED (2009Projecte INSMED (2009--2012)2012)

““Innovacions per a la ecoconstrucciInnovacions per a la ecoconstruccióó a la a la 
MediterrMediterrààniania””

als als ààmbits de:mbits de:
-- GestiGestióó de l'aiguade l'aigua
-- EcoconstrucciEcoconstruccióó



ConsorciConsorci
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Una xarxa d’ecodisseny, construcció i 
distribució de tecnologies innovadores d’estalvi 
d’energia, principalment pel que fa a l’ús de 
recursos hídrics, en la Mediterrània



La iniciativa promou la innovació en el sector 
de l’ecoconstrucció i difon les tecnologies 
innovadores en el disseny sostenible, sobretot 
aquelles vinculades a la gestió i utilització de 
l’aigua. 

Pretén fer més competitives les empreses 
euro-mediterrànies vinculades a aquest àmbit 
per convertir-lo en un sector emergent. 

ObjectiusObjectius



La creació de la xarxa que permetre identificar 
les millors pràctiques en l’ecoconstrucció
d’edificis i xarxa viària, alertar de les dificultats 
tècniques i reglamentàries amb les que es troba 
el sector de la construcció a l’hora d’aplicar 
tècniques per minimitzar l’impacte ambiental, 
i interrelacionar l’oferta amb la demanda.

ObjectiusObjectius









La cadena de valor 









Exemple d’una 
fitxa generada 
amb les dades de 
contacte, les 
activitats, els 
productes, i socis, 
clients i proveïdors 
de l’empresa.



La UPC està donant suport a 10 empreses  
d’àmbit espanyol que treballen en els camps de 
l’ecoconstrucció, la gestió de l’aigua, les 
energies renovables i la domòtica, per 
potenciar aquestes joves empreses perquè
s’obrin camí i es consolidin amb èxit dins del 
mercat tant nacional com internacional.

Support al PIMESSupport al PIMES



BATIMED (Marsella) (març 2011)
INNOVATIVE BUILDINGS (Paris) (abril 2011)
CONSTRUMAT (Barcelona) (maig 2011)
HYDROGAÏA (Montpellier) (maig 2011)
BATIMAT (Paris) (novembre 2011)

Fires internacionalsFires internacionals



Moltes gràcies

malcolm.burns@upc.edu
http://www.insmed.eu 

http://marketplace.insmed.eu


