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CONVOCATÒRIA PER A LA PARTICIPACIÓ EN EL PROGRAMA DE PLANS 
DE VALORITZACIÓ I COMERCIALITZACIÓ DE PROJECTES AMB 

MENTORIA 

Convocatòria impulsada pel Vicerectorat d’Innovació i Transformació digital de la UIB en el 
marc de l’Espai Valida: programa d’innovació universitària, gestionat per la FUEIB, amb el 

suport de la Càtedra Santander-UIB d’Innovació i Transferència del Coneixement 

 

Data de publicació: 21 de març de 2022 

 
1. OBJECTIU de la convocatòria 

La present convocatòria té com a objectiu donar suport, a través d’activitats de formació 
especialitzada i mentoria, als projectes seleccionats per avançar en la definició d’un pla de 
valorització i comercialització de resultats de recerca generats a la UIB amb l’objectiu de 
facilitar la seva transformació en productes i serveis amb valor al mercat.   

Aquestes activitats de formació i mentoria s’iniciaran dia 25 d’abril i finalitzaran dia 12 
de juny. 

 

2. SOL·LICITANTS i condicions de participació 

El sol·licitant haurà de ser personal docent i investigador (PDI) de qualsevol àrea de 
coneixement vinculat estatutàriament o contractualment amb la UIB, o bé personal 
d’administració i serveis (PAS) de la UIB. 

El sol·licitant podrà presentar el seu projecte a títol individual o en equip.  

En el cas de projectes en equip podrà participar personal investigador extern, sempre i quan 
la propietat del resultat del projecte de recerca pertanyi a la UIB com a única titular; o bé 
pertanyi a la UIB en percentatge majoritari. 

 

3. CRITERIS DE SELECCIÓ dels projectes  

Per a la selecció dels projectes es valoraran les propostes inicials de plans de valorització i 
comercialització presentades, tenint en compte els següents aspectes sobre la tecnologia i/o 
coneixement a valoritzar: 

- Grau de novetat i avantatge competitiu respecte d'altres solucions existents en el 
mercat (25%). 

- Grau de protecció de la propietat intel·lectual: resultats protegits o susceptibles de 
protecció (20%). 
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- Client objectiu i necessitat no coberta a la que es pretén donar resposta (20%). 
- Potencial de mercat (20%). 
- Nivell de maduresa actual i nivell de maduresa que s’espera assolir (15%). 

 

4. TERMINIS de presentació de propostes 

Els sol·licitants hauran de presentar les seves propostes a través del següent enllaç: 
https://www.santanderx.com/calls/valida_mentoria, dins del següent termini: des de dia 1 
d’abril fins a dia 19 d’abril de 2022.  

La documentació a aportar és la que figura a l’annex de la present convocatòria. 

 

5. RESOLUCIÓ de la convocatòria 

La comissió, formada per la vicerectora d’Innovació i Transformació digital de la UIB  (o qui 
delegui), el director de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears MP (o qui delegui) 
i el director de l’OTRI (o qui delegui), avaluarà, juntament amb un o varis experts, les 
sol·licituds presentades i resoldrà abans del dia 25 d’abril. 

 

6. COMPROMISOS dels participants 

Tant els sol·licitants com els membres que formin part dels projectes en equips que siguin 
seleccionats es comprometen a participar en el programa en les condicions en què s’organitzi. 
Més concretament: 

- Treballaran en la definició d’un pla de valorització i comercialització d’un resultat de 
recerca per a la seva transferència al mercat. 

- Participaran en les reunions que es prevegin amb el mentor que li sigui assignat. 
- Participaran en les càpsules formatives previstes durant el programa. 

El sol·licitant haurà de lliurar, dia 10 de juny com a data límit, un pla de valorització i 
comercialització que serà avaluat per la comissió a efectes de valorar la possibilitat de que el 
projecte pugui ser finançat a la convocatòria per a la participació en el programa de Maduració 
de projectes mitjançant proves de concepte i consultoria que la UIB convocarà amb 
posterioritat. 

  

7. POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES 

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril 
de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, la Fundació Universitat-Empresa de les Illes 
Balears (FUEIB) informa que, mitjançant l’emplenament del formulari, les dades facilitades a 
la sol·licitud de preinscripció als ajuts seran tractades al fitxer d'usuaris del lloc web de la FUEIB, 
amb l’objecte de poder contactar-hi i gestionar-ne la participació. 

https://www.santanderx.com/calls/valida_mentoria
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En cas que l’activitat estigui subvencionada per terceres entitats o es faci en col·laboració amb 
aquestes, els poden comunicar les dades de les persones assistents per a la gestió i el control 
de l’ajut acordat o de la mateixa activitat, segons escaigui. 

Les persones interessades podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, 
supressió, portabilitat i limitació del tractament enviant un escrit a l'entitat organitzadora de 
l'esdeveniment, amb domicili a l’edifici Bartomeu Rosselló-Pòrcel (campus universitari), cra. 
de Valldemossa, km 7.5, 07122 Palma, Illes Balears (Espanya). També podran exercir els drets 
esmentats a través del formulari de rectificació o cancel·lació de dades. 
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ANNEX 

SOL·LICITUD PER A LA PARTICIPACIÓ EN EL PROGRAMA DE PLANS DE 
VALORITZACIÓ I COMERCIALITZACIÓ DE PROJECTES AMB MENTORIA 

 
D’acord amb la convocatòria per a la participació en el programa de Plans de valorització i 
comercialització de projectes amb mentoria, publicada el 21 de març de 2022, sol·licito ser 
admès/admesa al procés de selecció. 
 
Dades personals de la persona responsable del projecte 
 
Primer cognom   Segon cognom   Nom            
          
 
NIF/NIE   Titulació   Situació acadèmica 
                        
 
Departament    Adreça electrònica   Telèfon  
 
 
                        
Títol del projecte 

 

 

Breu resum del projecte 

 

 

Equip participant: 

Nom i cognom: 
Institució a la qual pertany: 
Activitats del projecte en què participarà: 
 

Nom i cognom: 
Institució a la qual pertany: 
Activitats del projecte en què participarà: 
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Antecedents: 

 

 

Sector d’aplicació i problemàtica existent que es pretén resoldre: 

 

 

Grau de novetat i avantatges competitius respecte a solucions existents: 

 

 

Nivell de maduresa actual i previsions o plans del futur desenvolupament: 

 

El/la sotasignat/da,       

Declaro que totes les dades que consten aquí són certes i que complesc totes les condicions 
exigides per la convocatòria, les condicions de participació de la qual accepto. 

Data: ... d’abril de 2022 

(signatura) 


