1. Valoració del diagnòstic a través d’un esborrany de DAFO que s’adjunta sobre la
situació de la innovació a Catalunya. Què afegiria, que trauria, què subratllaria en
fortaleses, febleses, amenaces i oportunitats.
2. Quines són les potencialitats i la jerarquia de prioritats de la recerca i la innovació a
Catalunya en:
a. Els principals sectors actuals de l’economia catalana.
b. Els sectors emergents.
c. Sectors basats en nou coneixement.
d. L’àmbit social.
3. Quin tipus d’iniciatives considera que cal emprendre per potenciar la innovació a
Catalunya. Valori de 1 a 4. (1 menor valoració, 4 major valoració).
a. Incentius fiscals a les empreses innovadores.
b. Cofinançament públic de les innovacions empresarials.
c. Eliminar la burocràcia a l’hora de sol∙licitar ajuts a la innovació.
d. Promoure la formació per a la innovació.
e. Incentivar una cultura que premiï la capacitat de risc i atorgui més tolerància al
fracàs.
f. Promoure una cultura empresarial basada en el creixement i la innovació de
l’empresa en un entorn econòmic de globalització.
g. Promoure una major disponibilitat de capital risc orientat a la innovació.
h. Altres.
4. Quin tipus d’iniciatives considera que cal emprendre per potenciar la recerca a
Catalunya. Valori de 1 a 4.
a. Definir amb claredat la carrera professional dels investigadors i incrementar la
retribució dels professionals de la recerca.
b. Incrementar sostingudament les aportacions públiques per R + D fins assolir la
mitjana europea.
c. Fer reposar una bona part del finançament de les universitats en la seva
capacitat de transformar coneixement en iniciatives de creació de valor
econòmic i social.
d. Promoure polítiques de captació, desenvolupament i retenció de talent.
e. Establir un sistema clar d’avaluació de resultats de la recerca.

f. Prioritzar les inversions en recerca d’excel∙lència.
g. Donar alta prioritat a la recerca bàsica.
h. Altres.
5. Com considera vostè que s’ha d’afavorir que des de la generació de coneixement
s’arribin a incrementar la innovació i com creu que des dels clústers econòmics es
poden estimular noves dinàmiques de coneixement que facilitin la innovació?
6. En el seu sector (universitat, empresa, administració ) quina valoració específica fa de
la situació de la innovació.
7. Quines serien en el seu sector, les prioritats dels sistema de recerca i innovació.
8. Quin és el model de recerca i innovació que creu millor per a Catalunya?
9. Com valora la iniciativa del Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació.
10. Per a gravar en vídeo. Quina seria la seva principal proposta per al Pacte Nacional per a
la Recerca i la Innovació.

