
 
 
 

 
 

 

CONVOCATÒRIA PER A LA PARTICIPACIÓ EN EL PROGRAMA VALIDA 
2023: PLANS DE VALORITZACIÓ I MADURACIÓ 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, i gestionat per la Fundació Universitat-Empresa 
de les Illes Balears MP (FUEIB).  

Aquesta acció es podrà desenvolupar amb cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional (FEDER) corresponent al període 2021-2027. 

 

1. OBJECTIUS del programa 

El programa VALIDA d’Innovació Universitària vol donar suport a aquells projectes innovadors 
basats en resultats d’investigació generats a la UIB per avançar en la seva transferència al mercat. 
Amb aquest propòsit el programa VALIDA té com a objectius: 

1. Donar suport als projectes seleccionats en la definició d’un pla de valorització i 
comercialització amb l’objectiu de facilitar la transformació del resultat de recerca en 
productes i serveis amb valor al mercat. 

2. Finançar activitats orientades a reduir el risc del projecte en el seu procés de 
transferència, ajudant-los a avançar en el seu nivell de maduresa i temps d’arribada al mercat.  

 

 

2. ACTIVITATS del programa 

Les activitats del programa VALIDA es realitzaran en dues fases: 

- FASE I. Definició del pla de valorització i comercialització. En aquesta primera fase es 
finança la realització de plans de valorització i comercialització per als resultats d’investigació 
en els quals es basen els projectes presentats. Dits plans seran realitzats per part de consultors 
especialitzats juntament amb els investigadors participants, a través de les reunions de 
seguiment que es programin. 
 
 Aquesta activitat tindrà una durada aproximada de 2 mesos. 



 
 
 

 
 

 
- FASE II. Maduració de projectes. Aquesta fase consistirà en el finançament de les activitats 

previstes en el pla de valorització i comercialització definit a la fase anterior, el qual estarà 
prèviament validat per part de la comissió de selecció. Les activitats finançades hauran de 
permetre 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 la realització de 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 poden estar interessades a explotar-la. En cap cas no es podrà destinar l’import 
de l’ajut concedit a pagar honoraris del personal participant en el projecte. 

 
 Aquestes activitats tindran una durada aproximada d’entre 7 a 10 mesos. 

 

 

3. SOL·LICITANTS i condicions de participació 

El sol·licitant serà l’IP responsable del projecte i haurà de ser personal docent i investigador (PDI) 
de qualsevol àrea de coneixement, o bé personal d’administració i serveis (PAS) amb vinculació 
permanent -de forma estatutària o contractual, amb la UIB. 
 
El sol·licitant podrà presentar el seu projecte a títol individual, tot i que és recomanable la 
participació en equip.  
 
El sol·licitant només podrà ser IP d’un projecte, tot i que podrà participar com a membre de l’equip 
d’un altre projecte, però en cap cas podrà participar a més de dos. 
 
En el cas de projectes en equip podrà participar personal investigador d'altres institucions 
públiques de recerca, 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. En aquest cas, l’entitat 
externa ha d’haver acceptat les condicions de participació, signant prèviament l’annex II. 
 
També podran participar en l'equip, i ser IP d’un projecte, personal investigador de spin-offs de la 
UIB, sempre i quan el projecte a desenvolupar s’hagi iniciat a la UIB. Es podrà, no obstant, llicenciar 
els resultats madurats al programa VALIDA a empreses spin-off de la UIB. 
 
Els projectes presentats estan enquadrats amb algun dels eixos de l’estratègia d'especialització 
intel·ligent RIS3 de les Illes Balears.     
 

https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2927635&coduo=1&lang=es
https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2927635&coduo=1&lang=es


 
 
 

 
 

 
 
En qualsevol cas, no s’admetran projectes en els següents casos: 
 

• Projectes en què hi participi personal que pertanyi a empreses privades o projectes en què 
la propietat dels resultats estigui compartida amb una empresa o pertanyi a aquesta en 
exclusivitat. 
 

• Projectes que ja hagin estat seleccionats en la fase de maduració de qualsevol de les 
convocatòries anteriors del programa VALIDA, excepte si amb l’ajut concedit amb 
anterioritat s’ha pogut avançar en el nivell de maduresa del projecte, havent assolit els 
objectius i es justifica la necessitat de continuar amb una nova fase de maduració. 

 
 
 

4. PRESSUPOST  

 
El procediment de concessió del pressupost en la Fase II de maduració es realitzarà en règim de 
concurrència competitiva, mitjançant l'avaluació dels plans de valorització i comercialització i en 
funció dels criteris corresponents (veure punt setè) i la disponibilitat pressupostària, la qual cosa 
determinarà la quantia de l'ajuda assignada a cada projecte. 

 
 

5. CRITERIS DE SELECCIÓ dels projectes 

Per a la selecció dels projectes es valoraran les propostes presentades, tenint en compte els 
següents aspectes:  

Criteri (a valorar de l’1 al 5) Ponderació 

Grau de novetat i avantatge competitiu. El projecte ha de consistir en el 
desenvolupament de resultats que suposin un avanç respecte a productes i/o 
serveis ja existents. Es valorarà que es realitzi una primera aproximació a 
productes competidors. 

20% 



 
 
 

 
 

Client objectiu i necessitat no coberta. Es valorarà que s’hagi fet una cerca 
prèvia de qui podria ser el client objectiu per a la tecnologia o coneixement a 
transferir i quina és la necessitat no coberta. 

20% 

 

Per a ser seleccionat, el projecte ha d’obtenir una puntuació mínima de 3 punts a cada un 
dels dos criteris anteriors i no haver obtingut una puntuació de 0 a cap dels criteris 
(anteriors i següents). 

 

Grau de protecció de la propietat intel·lectual. Es valorarà que els resultats 
en què es basa el projecte estiguin protegits o siguin susceptibles de protecció; 
s’indicarà si es disposa d’algun informe previ de cerca –realitzat internament 
per l’equip o per tercers, i el resultat del mateix. 

20% 

Potencial de mercat. Es valorarà l’aplicació o aplicacions potencials de la 
tecnologia, així com que s’hagi fet una primera aproximació al tamany de 
mercat al/s qual/s es dirigeix.  

15% 

Equip participant. Es valorarà l’aportació de cada integrant de l’equip en el 
projecte.  

15% 

Nivell de maduresa actual i nivell de maduresa que s’espera assolir. No es 
determina un nivell de maduresa inicial concret, tot i que per les 
característiques del programa, s’esperen resultats amb un TRL1 mínim de 
partida de 3-4 amb l’objectiu d’arribar a un TRL 5-6. 

10% 

  

                                                             
1 Nivells de maduresa tecnológica (Technology readiness level): 
https://www.mincotur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaInd
ustrial/393/NOTAS.pdf  
També es poden tenir en compte els Nivells de maduresa social (Societal Readiness Level): 
https://innovationsfonden.dk/sites/default/files/2019-03/societal_readiness_levels_-_srl.pdf  

https://www.mincotur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/393/NOTAS.pdf
https://www.mincotur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/393/NOTAS.pdf
https://innovationsfonden.dk/sites/default/files/2019-03/societal_readiness_levels_-_srl.pdf


 
 
 

 
 

 

Es valorarà positivament (fins a un màxim d’un punt addicional 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 (OSD), 
aspecte que s’haurà de reflectir en la proposta que es faci. 

 

6. TERMINIS de presentació  

Els sol·licitants hauran de presentar les seves propostes de projecte a través del formulari de 
sol·licitud disponible a la pàgina web: https://fueib.org/ca/innova/657/convocatories-per-a-pdi-pas, 
dins del següent termini: des de la data de publicació de la convocatòria fins dia 15 de març de 
2023. 

La documentació a aportar és la que figura a l’annex I. 
 
 
7. SELECCIÓ de les propostes 

Al programa VALIDA es duran a terme dues fases de selecció de projectes: 

- Selecció a la FASE I. Definició del pla de valorització i comercialització. 

A partir de l’avaluació realitzada per experts externs i tècnics de l’OTRI de la UIB, una 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 la directora de l’OTRI (o 
qui delegui), seleccionarà les propostes presentades i resoldrà en el termini de 15 dies hàbils des 
de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, d’acord amb els criteris definits al 
punt quart.  

- Selecció a la FASE II. Maduració de projectes. 

Igualment, a partir de l’anàlisi realitzada per experts externs i tècnics de l’OTRI, 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 la directora de l’OTRI (o qui 
delegui), farà una proposta de les activitats a finançar previstes als plans de valorització i 
comercialització seleccionats i resoldrà en el termini de 15 dies hàbils des de la finalització del 
termini de presentació dels plans de comercialització, tenint en compte aspectes com els 
següents:   

https://fueib.org/ca/innova/657/convocatories-per-a-pdi-pas


 
 
 

 
 

- Resultat del pla de valorització i comercialització presentat: definició clara de les activitats a 
desenvolupar, recursos necessaris i pressupost associat, planificació temporal, etc.). 

- Impacte del programa en la comercialització del resultat: activitats a finançar pel programa, 
objectius i temps per assolir-los. 

- Temps d’arribada al mercat després de la fase de maduració: principals reptes i riscos a superar 
amb la prova de concepte. 

- Implicació de l’equip participant en les activitats planificades. 
- Estratègia de comercialització i justificació (llicència, spin-off). 

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

8. COMPROMISOS dels sol·licitants 

Els sol·licitants que hagin estat seleccionats, tindran els següents compromisos: 

- Participar a la sessió de llançament que es realitzi. 

- Participar a totes les reunions que es programin amb els mentors i consultors. 

- Participar en la definició del pla de valorització i comercialització del resultat de recerca. 

- Assegurar la participació de la resta de membres del seu equip. 

- Presentar els resultats del seu projecte a la jornada de clausura que es programi, així com 
participar en altres activitats de difusió i promoció orientades a la transferència dels resultat 
d’investigació. 

- Incloure a tota la documentació produïda (sigui administrativa, com una licitació, o científica, 
com un article científic), així com en qualsevol acte que s’organitzi i material gràfic que 
l’acompanyin (powerpoints, cartells, etc.) la següent frase “Aquesta acció es podrà 
desenvolupar amb cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) 
corresponent al període 2021-2027”, juntament amb el logotipus: 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

9. SEGUIMENT dels projectes i revocació dels ajuts 

El personal de l’OTRI farà un seguiment dels projectes durant tot el període de desenvolupament, 
així com de la seva execució econòmica.  

L’adjudicació d’un ajut, tant si se n’ha abonat l’import com si no, podrà ser revocada en el cas en 
que (i) es descobreixi que en la sol·licitud es varen ocultar o falsejar dades; (ii) que s’incompleixin 
de forma sistemàtica els compromisos del sol·licitant; o (iii) per qualsevol altra causa que la 
comissió consideri com a causa justificada per a la revocació. 

 

10. CERTIFICATS de participació 

A la finalització del programa el sol·licitant, com a responsable del projecte, podrà sol·licitar el/s 
certificat/s de participació corresponents a ell/ella mateix/a així com als membres del seu equip a 
través de l’adreça: valida@fueib.org   

Igualment es podran lliurar certificats de participació durant l’execució del programa, sempre i quan 
ho sol·liciti expressament l’interessat/da, amb el vistiplau previ del responsable del projecte. 

 

11. 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), carretera 
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.  

  

mailto:valida@fueib.org


 
 
 

 
 

 

ANNEX I 

MEMÒRIA TÈCNICA DEL PROJECTE “___________” PER A LA PARTICIPACIÓ EN EL 
PROGRAMA DE PLANS DE VALORITZACIÓ I MADURACIÓ DE PROJECTES AMB MENTORIA 
(MÀXIM 10 PÀGINES) 

 
Responsable del projecte i sol·licitant 
 
Nom i cognoms: 
Situació acadèmica: 
Departament: 
Adreça electrònica: 
Telèfon de contacte: 
 
 
                        
Títol del projecte 

 

Resum executiu 

 

Equip participant: 

● Nom i cognoms: 
● Institució a la qual pertany: 

Si és UIB, indicar departament i situació acadèmica: 
● Adreça electrònica: 
● Activitats del projecte en què participarà: 

 

● Nom i cognoms: 
● Institució a la qual pertany: 

Si és UIB, indicar departament i situació acadèmica: 
● Adreça electrònica: 
● Activitats del projecte en què participarà: 

 
 



 
 
 

 
 

Grau de novetat i avantatges competitius respecte a solucions existents (indicar els aspectes 
diferenciadors de la tecnologia o coneixement en què es basa en projecte en relació a productes i/o 
serveis ja existents). Anomenar productes o tecnologies existents que puguin considerar-se 
competidors.  

 
 
Client objectiu i necessitat no coberta. Explicació de la problemàtica existent que es pretén 
resoldre i justificació de la necessitat de dur a terme el projecte. Es valorarà que es faci una 
aproximació als diferents agents de la cadena de valor identificant el client objectiu per a transferir 
la tecnologia. 

 
 
Grau de protecció de la propietat intel·lectual. Breu descripció de l’estat de l’art sobre la 
tecnologia o coneixement en el què es basa el projecte, indicant el seu origen (com s’ha generat) i si 
es tracta de resultats protegits o susceptibles de protecció. 

 

Potencial de mercat. Indicar el sector o sectors en què es poden aplicar els coneixements o 
tecnologia en el què es basa el projecte així com una aproximació a les empreses que operen als 
mateixos. 

 

Equip participant. Indicar breument l’activitat en la què participarà cada integrant de l’equip, 
afegint en la mesura del que sigui possible, la seva experiència en la participació de projectes de 
transferència o en la relació amb empreses. 

 

Nivell de maduresa actual de la tecnologia, activitats que es pretenen desenvolupar en la prova 
de concepte –indicant, si és possible, una previsió de finançament necessari, i nivell de maduresa 
esperat després de les activitats de prova de concepte. 

 

Firma de l’investigador/ la investigadora responsable del projecte 

  



 
 
 

 
 

 

ANNEX II 

ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ DE PERSONAL INVESTIGADOR DE 
L’ENTITAT _____________ AL PROGRAMA DE PLANS DE VALORITZACIÓ I MADURACIÓ DE 
PROJECTES, 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: 

 


