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Convocatòria experts avaluadors EIT 

 
La Comissió Europea ha publicat, amb data 14/05/2009, una convocatòria d’experts 
independents que col·laboren amb l’Institut Europeu d’Innovació i Tecnologia (EIT) en 
tasques relacionades amb l’avaluació i la implantació de les comunitats del coneixement i 
innovació (KIC). Les persones que hi estiguen interessades han de tenir un elevat nivell 
d’experiència professional en un o més dels àmbits especialitzats següents: 
 

• Energia sostenible 
• Mitigació i adaptació al canvi climàtic 
• Futura societat de la informació i la comunicació 
• Administració d’empreses innovadores 
• Integració en la cadena d’innovació 
• Creació de pimes, empreses de nova creació i empreses derivades 
• Gestió i organització empresarial internacional 
• Gestió de la innovació 
• DPI i protecció de patents 
• Recerca 
• Recerca no tecnològica 
• Innovació en l’educació superior 
• Educació innovadora/empresarial 
• Avaluació de l’impacte mediambiental 
• Avaluació de l’impacte econòmic/social 
• Planificació empresarial i financera 
• Avaluació i anàlisi de resultats 
• Inversió i finançament 
• Estratègies de compensació del risc 
• Transferència de coneixements 

 
La informació sobre les modalitats de la convocatòria, les condicions de selecció i els 
procediments de sol·licitud es troba disponible a l’apartat «experts» del web de l’EIT: 
http://eit.europa.eu/experts.html 
*** 
La Comisión Europea ha publicado, con fecha 14/05/2009, una convocatoria de expertos 
independientes que colaboren con el Instituto Europeo de Innovación i Tecnología (EIT) en 
tareas relacionadas con la evaluación y la implantación de las comunidades del conocimiento 
e innovación (KIC). Las personas que estén interesadas han de tener un elevado nivel de 
experiencia profesional en uno o más de los siguientes ámbitos especializados: 
 

• Energía sostenible 
• Mitigación y adaptación al cambio climático 
• Futura sociedad de la información y la comunicación 
• Administración de empresas innovadoras 
• Integración en la cadena de la innovación 
• Creación de PYME, empresas de nueva creación y empresas derivadas 
• Gestión y organización empresarial internacional 
• Gestión de la innovación 
• DPI y protección de patentes 



• Investigación 
• Investigación no tecnológica 
• Innovación en la educación superior 
• Educación innovadora/empresarial 
• Evaluación del impacto medioambiental 
• Evaluación del impacto económico/social 
• Planificación empresarial y financiera  
• Evaluación y análisis de resultados 
• Inversión y financiación 
• Estrategias de compensación del riesgo 
• Transferencia de conocimientos 

 
La información sobre las modalidades de la convocatoria, las condiciones de selección y los 
procedimientos de solicitud se encuentra disponible en el apartado «expertos» de la web del 
EIT: http://eit.europa.eu/experts.html 
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