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2017

ADREÇAT A: 
Consorci Empresa - Universitat. Mínim dues entitats = 1 empresa + 1 òrgan 

de recerca públic o privat. 
El líder del consorci ha de ser una empresa.

CARACTERÍSTIQUES DEL PROGRAMA
Finançament de projectes en cooperació entre empreses i universitat per 

promoure el desenvolupament de nous productes i serveis adeçats a 
necessitats de la societat.

TIPUS D’AJUDA: 
En forma de subvenció fins el 40% del pressupost destinat a cobrir les 
activitats d’R+D dutes a terme per les entitats de recerca.

La participació del conjunt d’empreses integrants haurà de ser major o igual 
al 60% del pressupost, les quals disposaran d’ajuts en forma de CRÈDIT per 
finançar les seves activitats.

Condicions de crèdit: 
      - Intensitat d’entre 40-60% del pressupost de l’empresa

      - 3 anys de carència, 7 anys de devolució, amortitzable a 10 anys. 
Interès = Euribor

La participació mínima que ha de tenir un soci dins 
el projecte és del 10% 

Despeses imputables: Personal, material fungible, equipaments, 
auditories, subcontractació, viatges, patents, consultoria (només pel 

líder) o assistència tècnica.

DURADA:

2 a 4 anys

CALENDARI
Del 14 de novembre del 

2017 al 13 de desembre del 
2017 a les 15h. 

A LA FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA T’AJUDEM: 
Si ets una empresa

- Identifiquem el grup de recerca de la Universitat de Barcelona que més 
s’adeqüi a les necessitats del projecte.
- Identifiquem altres socis empresarials per complementar el projecte.
- Definim i planifiquem les activitats dels grups de recerca de la Universitat en 
el projecte.

Si ets un investigador 
- Definim i planifiquem les activitats i el pressupost del grup de recerca de la 
Universitat en el projecte.
- Identifiquem socis empresarials per complementar el projecte. 
- Identifiquem altres grups UB per complementar el projecte.

En els darrers 4 anys, des de la Fundació Bosch i Gimpera s’han aconseguit 
17 projectes i 2M € per als grups de recerca de la UB.

Transport intel·ligent, 
sostenible i integrat

Energia segura, 
eficient i neta

Seguretat i qualitat 
alimentàries; 

sostenibilitat de 
recursos naturals

Salut, canvi demogràfic 
i benestar

Seguretat, 
protecció i defensa

Economia i 
societat digital 

Canvis i innovacions 
socials

Acció sobre el canvi 
climàtic i eficiència en la 
utilització de recursos i 

matèries primeres

ÀMBITS TEMÀTICS

CONTACTE
Francesc Benlliure - fbenlliure@fbg.ub.edu

500.000€
pressupost 

mínim


