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CONVOCATÒRIA PER A LA PARTICIPACIÓ EN EL PROGRAMA DE 
MADURACIÓ DE PROJECTES MITJANÇANT PROVES DE CONCEPTE I 

CONSULTORIA 

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 

Aquesta convocatòria té l'objectiu d'identificar, valorar i madurar resultats de recerca generats 
a la UIB amb potencial comercial. D'aquesta manera, 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 tipus 
demostratiu que permetin obtenir una prova de concepte en forma de prototip, escala pilot, 
prova preindustrial o assaig preclínic, així com també activitats de consultoria específica per a 
plans de viabilitat o estudis de mercat, 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 interessades a explotar-la. 

Aquestes activitats s’iniciaran dia 20 de juny i finalitzaran dia 20 de desembre de 2022, 
sense perjudici de què aquest termini es pugui ampliar, prèvia sol·licitud del sol·licitant i sota 
l’aprovació de la comissió. 

 
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 i l’entitat externa hagi acceptat les condicions 
de participació, signant prèviament l’annex II. 
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3. CRITERIS DE SELECCIÓ dels projectes  

Per a la selecció dels projectes es valoraran les propostes de plans de valorització i 
comercialització presentades, tenint en compte els següents aspectes: 

- Nivell de la ciència. Novetat i avantatge competitiu respecte d’altres solucions 
existents en el mercat (20%) 

- Potencial de mercat i aplicacions de la tecnologia (15%) 

- Estratègia de protecció (15%) 

- Qualitat del pla de desenvolupament (15%) 

- Impacte del programa en la comercialització del resultat (15%) 

- Temps d’arribada al mercat (10%) 

- L’equip participant (10%) 
 

Addicionalment es valorarà positivament (fins un màxim de 3 punts a la xifra final de 
puntuació) el percentatge de cofinançament amb recursos propis del grup de recerca 
(projectes de foment), així com que els projectes estiguin alineats amb els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS), aspecte que s’haurà de reflectir en la proposta que es 
faci. 

 
4. TERMINIS de presentació de propostes 

Les sol·licituds s’hauran de fer a través del següent enllaç: 
https://www.santanderx.com/calls/valida_maduracion, dins del següent termini: des de dia 
1 de maig fins a dia 10 de juny de 2022.  

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

El termini d'execució dels projectes s’iniciarà dia 20 de juny i finalitzarà dia 20 de desembre 
de 2022, sense perjudici de què aquest termini es pugui ampliar, prèvia sol·licitud del 
sol·licitant i sota l’aprovació de la comissió. Els romanents dels projectes que no hagin estat 
executats durant aquest termini d’execució es traspassaran a un fons destinat al finançament 
dels ajuts que es puguin convocar amb posterioritat.  

 
5. FINANÇAMENT i despeses elegibles 

El pressupost total destinat al finançament de projectes de maduració serà de 100.000€. 

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. 

https://www.santanderx.com/calls/valida_maduracion


 
 

3 
 

 

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

a. Despeses per adquirir material i petit equipament inventariable, vinculat directament 
a les activitats de transferència del projecte. 

b. Despeses per subcontractar serveis d'R+D+I i 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 pel beneficiari. 

c. Despeses per subcontractar serveis vinculats a un plantejament estratègic de la 
protecció de la tecnologia o del producte. 

d. Despeses per subcontractar serveis associats a la validació tècnica i econòmica de les 
funcionalitats de la tecnologia o del producte per part de clients potencials, estudis de 
mercat, estratègia comercial, etc. 

e. Despeses associades a les proves d'acreditació del compliment de la normativa que 
sigui aplicable al producte perquè surti al mercat. 

f. Despeses associades a crear una imatge de producte que en faciliti la comercialització 
i el llançament al mercat. 

g. Altres despeses degudament justificades. 

Els beneficiaris podran subcontractar parcialment o totalment l'activitat objecte d'aquesta 
ajuda. Aquesta subcontractació ha d'estar degudament justificada, ja sigui perquè el sol·licitant 
no tingui els coneixements tècnics, l'equipament o la infraestructura necessaris per tirar 
endavant aquesta activitat.  

En cap cas no es podrà destinar l’import de l’ajut concedit a pagar honoraris del personal 
vinculat estatutàriament o contractualment a la UIB. 

 
6. 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), 
el director de l’OTRI (o qui delegui), avaluarà, juntament amb un o varis experts, les sol·licituds 
presentades i resoldrà abans de dia 20 de juny. 

L’OTRI comunicarà als sol·licitants les propostes de concessió seleccionades per la comissió, 
juntament amb el finançament proposat, per a la seva acceptació. 

 
7. JUSTIFICACIÓ 

El sol·licitant presentarà un informe sobre les activitats realitzades i el grau de consecució de 
les fites (amb alguns ítems com, per exemple, característiques del model desenvolupat, 
característiques dels resultats assolits en relació a la fase prèvia del projecte, aplicabilitat dels 
resultats assolits, així com també de l’execució econòmica de l’ajut concedit). 
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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 presentada per part de l’investigador, o a partir de la data de 
finalització de la pròrroga, si n’és el cas. 

Seguiment. Addicionalment, l’OTRI podrà fer un seguiment dels projectes durant el període 
de desenvolupament. 

El sol.licitant també es compromet a presentar els resultats del seu projecte a la jornada de 
clausura del programa que tindrà lloc, previsiblement, el mes de desembre de 2022. 

 

8. 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 varen ocultar o falsejar dades. 
- En cas que no es presentin els informes de justificació en el temps i la forma requerits. 

 

9. 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. 

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 I 

SOL·LICITUD PER A LA PARTICIPACIÓ EN EL PROGRAMA DE 
MADURACIÓ DE PROJECTES MITJANÇANT PROVES DE CONCEPTE I 

CONSULTORIA 

D’acord amb la convocatòria per a la participació en el programa de maduració de projectes 
mitjançant proves de concepte i consultoria, 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: 

 

Resultats i aplicacions de la tecnologia: 

 

Propietat intel·lectual i estratègia de protecció: 

 

Mercat. Anàlisi de competidors i avantatge competitiu: 

 

Estratègia de comercialització i justificació (llicència, spin-off): 
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Pla de desenvolupament i comercialització (activitats a desenvolupar, recursos 
necessaris, pressupost associat, planificació): 

 

Principals reptes, riscos i plans de contingència: 

 

Retorn (econòmic) esperat: 

 

Activitats a finançar al programa i objectius a assolir: 

 

Conclusions:  

 

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: 
 

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: ... de … de 2022. 

(signatura) 
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ANNEX II 

ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ DE PERSONAL 
INVESTIGADOR DE L’ENTITAT ...  AL PROGRAMA DE MADURACIÓ DE 

PROJECTES MITJANÇANT PROVES DE CONCEPTE I CONSULTORIA DE LA 
UIB, EN EL MARC DE L’ESPAI VALIDA: PROGRAMA D’INNOVACIÓ 

UNIVERSITÀRIA, GESTIONAT PER LA FUEIB  

 

El Sr. ... / La Sra. ..., amb DNI ... com a ...(càrrec)... de ...(nom de l’entitat)..., havent 
acceptat la participació dels següents membres de la seva entitat en el projecte ..., es 
compromet a respectar les següents condicions pel que respecta a la gestió de la 
propietat dels resultats del projecte: 

a) La gestió de la protecció dels resultats del projecte correspondrà a la UIB com 
a titular majoritari, tot i que les parts actuaran de bona fe per prendre les 
decisions conjuntament. 

b) Les despeses relacionades amb la protecció dels resultats seran assumides per 
les entitats en el percentatge de cotitularitat establert entre les parts. 

c) En cas de què es generin ingressos derivats de l’explotació dels resultats del 
projecte (a través d’acords de llicències o altres tipus d’acords), la UIB a través 
de la FUEIB recuperarà la inversió que hagi destinat a la valorització i maduració 
del projecte, abans de la corresponent distribució de regalies entre les 
institucions. 

 

Membres de ...(entitat)... participant al projecte ...(títol del projecte): 

- Nom i llinatges; càrrec a l’entitat. 
- Nom i llinatges; càrrec a l’entitat. 

 

Signatura: 

Data: 

 


