
 
 

 

CONVOCATÒRIA PER A ASSISTÈNCIA A ESDEVENIMENTS DE BROKERAGE 
Aquesta convocatòria s'impulsa 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. 

 
OBJECTIU 
Aquesta convocatòria té l'objectiu de finançar una part de les despeses de viatges del PDI de la 
UIB per a l’assistència a esdeveniments de brokerage organitzats en el marc de l’Enterprise 
Europe Network (EEN) en el període de l’1 de gener fins al 15 de desembre de 2019. D'aquesta 
forma es pretén incentivar la participació del PDI a aquests esdeveniments i la realització de 
reunions bilaterals amb el propòsit d’establir contactes amb empreses i entitats per a la 
transferència de resultats de recerca, la participació en projectes conjunts, o la signatura 
d’acords de col·laboració. 
Els candidats han de mantenir un mínim de sis reunions bilaterals internacionals a cada 
esdeveniment. A més els candidats hauran de col·laborar amb l’OTRI de la FUEIB per a la 
publicació de perfils de col·laboració en l’EEN i atendre correctament les expressions d'interès 
rebudes en relació a aquests perfils.   

 
FINANÇAMENT 
El pressupost total destinat a la convocatòria és de 1.550 € (IVA no inclòs). L’import màxim de 
les ajudes per esdeveniment i participant serà de: 

- 250 € (IVA no inclòs) per a Espanya i Portugal 
- 400 € (IVA no inclòs) per a la resta de països 

 
El procediment de concessió del pressupost destinat en aquesta convocatòria per sufragar les 
despeses de viatge es tramitarà en règim de concurrència competitiva, mitjançant l'avaluació de 
les sol·licituds en funció dels criteris de valoració baix indicats i la data de sol·licitud. 

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

a. Despeses d’allotjament. 
b. Despeses de transport. 

 
La tramitació de les reserves serà gestionada directament per la FUEIB. 
 
 
CRITERIS DE VALORACIÓ  
S’aplicaran els següents criteris seguint el següent ordre de prioritat:  

- PDI amb un resultat de recerca protegit en fase de comercialització 
- PDI amb perfils de col·laboració publicats a l’EEN 
- Importància i abast de l'esdeveniment de brokerage (nombre d’organitzadors, 

participants, etc.) 
- Adequació de l’esdeveniment en funció del sector d’aplicació del 

resultat/servei/capacitat i la col·laboració desitjada 

 



 
 

 

Les sol·licituds s'avaluaran a mesura que es rebin per part de FUEIB i les ajudes s'adjudicaran 
fins que s'acabi el pressupost destinat a la convocatòria. 

BENEFICIARIS 
Aquesta convocatòria està dirigida a tot el PDI de la UIB i hi podrà participar personal 
investigador vinculat estatutàriament o contractualment a la UIB. 
Tots ells podran presentar una candidatura individual per esdeveniment. 
  
PRESENTACIÓ 
Cada participant, haurà de presentar la següent documentació per esdeveniment: 
– Formulari de sol·licitud (Annex I) adjunt a aquestes bases, degudament emplenat i signat pel 
responsable del projecte que inclou la descripció del resultat/servei/capacitat que es vol 
comercialitzar i la col·laboració desitjada. 

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 10 de desembre de 2018 fins al 
15 de novembre de 2019. 

Les propostes es presentaran de la següent forma: 

• A través de correu electrònic a otri@fueib.org, assumpte “Convocatòria per a 
assistència a esdeveniments de brokerage”. S'enviaran tots els documents requerits en 
format Word o pdf. 

   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 o al qui deleguin, 
avaluarà les sol·licituds presentades i resoldrà amb suficient antelació per a la correcta 
inscripció a l'esdeveniment i l'organització del viatge. 

JUSTIFICACIÓ 
Es presentarà un informe sobre les activitats realitzades a l’esdeveniment i el grau de 
consecució dels objectius aconseguits. En cas en què el nombre de reunions realitzades sigui 
inferior a 6, s’haurà de justificar el motiu.  

L'informe s'haurà de presentar en el termini d'un mes a partir de la data de l’esdeveniment. 

 
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 o en la justificació, es van ocultar o falsejar dades. 


