
CONVOCATÒRIA PER A PROVA DE CONCEPTE 

Aquesta convocatòria s'engega des de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears 
(OTRI) dins del programa d’activitats per a la transferència de resultats d’investigació de la UIB 
gestionat per la FUEIB en col·laboració amb el Vicerectorat d'Innovació i Relacions Institucionals 
de la UIB, en el marc del contracte de Consultoria per a la valorització i seguiment dels resultats 
de la Recerca a la Universitat de les Illes Balears (CONTR 2017/2764) finançat per la 

Direcció General d'Innovació i Turisme.  

OBJECTIU 

Aquesta convocatòria té l'objectiu d'identificar, valorar i madurar resultats de recerca generats 

en la UIB amb potencial comercial. D'aquesta forma es pretén transformar el coneixement 

generat a la Universitat en productes i serveis amb valor al mercat. 

Els projectes, objecte d'aquesta convocatòria, comprendran activitats estructurades de caràcter 
demostratiu que permetin la consecució d'una prova de concepte, en forma de prototip, escala 

pilot, prova preindustrial o assaig preclínic, entre altres, i que possibilitin reduir les incerteses 
sobre la viabilitat tècnica i comercial de la tecnologia en desenvolupament per fer-la més 

atractiva per a empreses o altres entitats que podrien estar interessats en la seva explotació.  

FINANÇAMENT 

El pressupost total destinat a la convocatòria és 15.000 € (IVA no inclòs), sent el pressupost 
estimat a optar per a cada projecte concedit de 5.000 € (IVA no inclòs), encara que no es 
descartaran projectes per raons econòmiques. El procediment de concessió del pressupost 

destinat en aquesta convocatòria per sufragar les despeses associades al projecte es tramitaran 
en règim de concurrència competitiva, mitjançant l'avaluació de les sol·licituds en funció dels 

criteris de valoració referits posteriorment i la disponibilitat pressupostària, la qual cosa 
determinarà la quantia de l'ajuda assignada a cada projecte. 

En particular, les ajudes podran destinar-se als següents conceptes: 

a. Despeses d'adquisició de material i petit equipament inventariable vinculat directament

a les activitats de transferència del projecte.
b. Despeses de subcontractació de serveis de R+D+i i serveis de consultoria tecnològica

destinats de manera exclusiva a les activitats del projecte. Aquestes despeses es

consideren subvencionables sempre que les activitats objecte de la contractació aportin
valor afegit al projecte i no puguin ser assumits directament per les entitats

beneficiàries.
c. Despeses de subcontractació de serveis vinculats a un plantejament estratègic de la

protecció de la tecnologia/producte.
d. Despeses de subcontractació de serveis associats a la validació tècnica i econòmica de

les funcionalitats de la tecnologia/producte per potencials clients, estudis de mercat,

estratègia comercial, etc.
e. Despeses associades a les proves d'acreditació del compliment de la normativa que

sigui aplicable al producte per a la seva sortida al mercat.
f. Despeses associades a la creació d'una imatge de producte que faciliti la seva

comercialització i llançament al mercat.



Els beneficiaris podran subcontractar parcialment o totalment l'activitat objecte de la present 
ajuda, havent d'estar, aquesta subcontractació, degudament justificada, ja sigui per mancar, el 

sol·licitant, dels coneixements tècnics, de l'equipament o la infraestructura necessària per a la 
realització d'aquesta activitat.  

CRITERIS DE VALORACIÓ 

- Nivell de desenvolupament del resultat
- Novetat i avantatge competitiu respecte a altres productes/serveis existents en el

mercat

- Nombre d'aplicacions i grandària del mercat al que es dirigeix la invenció
- Percentatge de cofinançament del desenvolupament del projecte amb recursos propis

del grup de recerca

BENEFICIARIS 

Aquesta convocatòria està dirigida a totes les àrees de coneixement de la UIB i podrà participar 

personal investigador vinculat estatutàriament o contractualment a la UIB. 

Tots ells podran presentar candidatures a títol individual o en equip si bé, en aquest últim cas, 
hauran de designar una persona responsable de la coordinació i interlocució. 

PRESENTACIÓ 

Cada participant, per resultat, haurà de presentar la següent documentació (s'entén per 
resultat, tot coneixement que pugui ser explotable). 

– Formulari de sol·licitud (Annex I) adjunt a aquestes bases, degudament emplenat i signat pel
responsable del projecte.

– Pressupost de les activitats a realitzar.

La comissió de valoració podrà requerir posteriorment, per a cada sol·licitud, la informació 
addicional que estimi oportuna. 

El termini de recepció de candidatures romandrà obert des del 3 al 15 de maig de 2018. 

El termini màxim d'execució finalitzarà el 31 de desembre de 2018. 

Les propostes es presentaran de les dues formes següents: 

 A través de correu electrònic a otri@fueib.org, assumpte “Convocatòria prova

concepte”. S'enviaran tots els documents requerits en format Word o pdf.

 Lliurament personal (o per correu intern) de tota la documentació impresa,
degudament signada en la següent adreça:





 
 

Oficina de Transferència de Resultats d’Investigació (OTRI) i 

projectes FUEIB 
Edifici Instal·lacions Esportives 

Campus de la Universitat de les Illes Balears 
Carretera de Valldemossa, km. 7,5 

07122 Palma • Illes Balears 

  

TOTA LA DOCUMENTACIÓ HA DE PRESENTAR-SE EN LES DUES FORMES 
ESTABLERTES: ENVIAMENT ELECTRÒNIC I LLIURAMENT PERSONAL / CORREU 

INTERN 

 Podeu resoldre els vostres dubtes o fer consultes al telèfon 971 25 96 59.   

 
RESOLUCIÓ 
La Comissió formada pel Vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals, el Director de la 

Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears i el Director de la OTRI avaluarà les 

sol·licituds presentades i resoldrà en un termini d’un mes des de la data de finalització del 
termini de presentació. 

 
JUSTIFICACIÓ 
Es presentarà un informe sobre les activitats realitzades i el grau de consecució de les fites. 

L'informe s'haurà de presentar en el termini d'un mes a partir de la data de finalització de les 

activitats segons la sol·licitud. 

 
REVOCACIÓ 
L’adjudicació d’un ajut, tant si se n’ha abonat l’import com si no, podrà ser revocada en cas que 

es descobreixi que en la sol·licitud es van ocultar o falsejar dades. 

 


