BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER PARTICIPAR EN EL
PROGRAMA MENTOR IN RESIDENCE 2018
FONS PER A L’IMPULS DE LA INNOVACIÓ – FUNDACIÓ
BOSCH I GIMPERA

1

Objectiu de la convocatòria

L’objectiu de la convocatòria Mentor in Residence 2018 és la concessió d’ajuts per
complementar l’equip emprenedor fent-lo multidisciplinar amb la finalitat d’impulsar
així la creació de noves spin-off de la Universitat de Barcelona més fortes des del
moment de la seva constitució. Aquesta convocatòria forma part del Fons per a
l’Impuls de la Innovació de la Fundació Bosch i Gimpera.
Aquesta convocatòria Mentor in Residence 2018 permetrà a l’equip emprenedor
disposar d’un mentor especialitzat en la gestió de projectes emprenedors el qual
s’involucrarà en la definició de l’estratègia de l’empresa, en l’elaboració d’un pla de
negoci i financer contrastat amb el mercat i/o en la cerca de finançament, podent
arribar a complementar l’equip emprenedor si totes les parts hi estan d’acord i el
projecte emprenedor fructifica.
El pressupost assignat a aquesta convocatòria és de 30.000 euros.
Els ajuts concedits en aquesta convocatòria podran ser cofinançats pel Fons Europeu
de Desenvolupament Regional (FEDER) i amb el suport de la Secretaria d’Universitats
i Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.
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Beneficiaris

Poden ser beneficiaris d’aquesta convocatòria el personal investigador de la
Universitat de Barcelona que lideri projectes de transferència via creació d’una
empresa on la UB sigui propietària o copropietària del coneixement i/o la tecnologia
prèvia i dels resultats a partir dels quals es desenvoluparà la nova spin-off.
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Requisits dels projectes

Es consideren projectes emprenedors elegibles per aquesta convocatòria, aquells
que:
• tenen potencial d’esdevenir una nova companyia spin-off de la UB amb el suport
de la Fundació Bosch i Gimpera 1.
• que estiguin en procés de constituir una nova spin-off de la UB basada en
coneixement/tecnologia la titularitat del/la qual sigui de la UB total o parcialment.
• en qualsevol cas es podran presentar a aquesta convocatòria projectes
emprenedors que estiguin en fase d’avaluació per part de l’Àrea de Creació
d’Empreses de la Fundació Bosch i Gimpera.
• estiguin compromesos a complir els objectius del programa amb la finalitat
d’acabar constituint una nova spin-off de la UB.
No seran finançades propostes:
• que pretenguin avaluar la viabilitat d'un projecte d'investigació;
• a les quals no s’arribi a un consens entre l’equip emprenedor i la Fundació Bosch i
Gimpera respecte al mentor que hauria de tutelar el projecte;
• amb finançament de diferent naturalesa (patrocini de la indústria, soci inversor o
ajut públic) que tingui per objectiu també l’assessorament per part d’un mentor,
llevat que els fons procedents d’aquestes fonts es dediquin a cofinançar el
projecte; en aquest cas, es minoraria l’import;
• amb una valoració negativa per part de l’Àrea de Creació d’Empreses de la
Fundació Bosch i Gimpera en base als seus procediments de treball habituals;
• on la titularitat de la tecnologia o els seus drets d’explotació siguin propietat d’una
empresa.
• de projectes de transferència via creació d’empresa que tinguin concedit i vigent
un ajut del programa Mentor in Residence del fons per a l’impuls de la innovació –
Fundació Bosch i Gimpera de convocatòries anteriors.
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En el cas de projectes que NO hagin estat comunicats a l’Àrea de Creació d’Empreses de la Fundació Bosch i Gimpera (ACEFBG) en el moment de l’obertura de la convocatòria, el procediment a seguir serà, previ (o simultàniament) ala presentació de la
sol·licitud de l’ajut, l’enviament del Formulari d’Idea de Negoci [Descarregar FIN] a idea@fbg.ub.edu per tal que sigui avaluat
segons procediments de l’ACE-FBG.
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• que havent rebut ajuts en convocatòries anteriors, no hagin presentat la memòria
justificativa de l’ajut rebut.
• on l’empresa ja hagi estat constituïda i/o la tecnologia transferida.
Projectes no seleccionats en una primera avaluació podran tornar a presentar-se si
les debilitats o mancances prèviament identificades s’han superat.
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Característiques de l’ajut

4.1 Quantia de l’ajut
L’import màxim finançat per cada projecte emprenedor serà de 6.000 euros 2.
4.2 Despeses subvencionables
Es considera despesa subvencionable la subcontractació d’un mentor 3 que
prèviament haurà estat escollit de mutu acord entre els investigadors implicats en el
projecte emprenedor i la Fundació Bosch i Gimpera. Per a cada projecte emprenedor
es definiran uns objectius i es pactarà un pla de treball amb el mentor escollit en el
moment de l’avaluació. El pla de treball inclourà les fites a aconseguir ben definides i
l’import que percebrà el mentor per cadascuna d’aquestes fites.
L’incompliment injustificat del pla de treball o de les obligacions de justificació i
seguiment del projecte emprenedor acordades al llarg del procés d’avaluació de la
sol·licitud i compromeses en el moment de l’acceptació de l’ajut, significaran la
pèrdua del finançament, que serà reintegrat al Fons per a l’Impuls de la Innovació de
la Fundació Bosch i Gimpera.
4.3 Període d’execució
Els projectes s’han de desenvolupar en un període màxim de 6 mesos a partir de la
signatura del contracte amb el mentor.
Excepcionalment, es podran acceptar ampliacions de tres mesos del termini
d’execució del projecte, presentant una sol·licitud i justificació prèvies que haurà
d’autoritzar la directora general de la Fundació Bosch i Gimpera. En cas de demanar
l’ampliació, la sol·licitud s’ha de presentar abans que finalitzi el període inicial
d’execució.
Un cop finalitzat el període d’execució el romanent de l’ajut que no hagi estat utilitzat
(executat) es reintegrarà al Fons per a l’Impuls de la Innovació de la Fundació Bosch i
Gimpera per destinar-lo a d’altres projectes.
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Aquest Import correspon a la base imposable. A aquests projectes no se’ls aplicaran overheads.
L’import no serà per a la contractació de personal, sinó per pagar la subcontractació d’un professional expert en la matèria. No
s’admetran factures emeses per Spin-offs de la Universitat de Barcelona.
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Sol·licituds i documentació

La sol·licitud, que podrà presentar-se en llengua anglesa, catalana o castellana
segons el model – Annex I – Sol·licitud MiR-F2I-FBG, s’enviarà a idea@fbg.ub.edu,
especificant a l’assumpte de l’e-mail “Proposta MiR-F2I-FBG – 2018”. La sol·licitud ha
d'incloure una memòria que expliqui el projecte emprenedor i els objectius a
aconseguir en participar al programa Mentor in Residence i el currículum vitae del
Mentor, si ja es disposa d’un candidat.

6

Terminis de la convocatòria

Es podran presentar sol·licituds des de l’endemà de la publicació de les bases de la
convocatòria al web de la Fundació Bosch i Gimpera www.fbg.ub.edu fins a les 23:59
hores del 14 de desembre de 2018.
Les sol·licituds s’aniran resolent en l’ordre que siguin presentades fins a esgotar el
pressupost assignat a la convocatòria.
No s’acceptaran projectes presentats fora d’aquest termini.
El termini màxim per resoldre una sol·licitud d’ajut serà de dos mesos a comptar a
partir del dia següent de la data de presentació de la sol·licitud.

7

Avaluació i selecció de projectes

L’avaluació de projectes la realitzarà la Comissió que estableixi per a aquest efecte el
Vicerector d’Emprenedoria, Transferència i Innovació de la UB juntament amb la
directora general de la Fundació Bosch i Gimpera.
El procediment de selecció de projectes podrà incloure una entrevista amb
l’Investigador/a Principal i el mentor del projecte emprenedor - si ja es disposa de
mentor candidat - on s’exposarà el projecte, fites i entregables a aconseguir, així
com la necessitat de l’ajut. Per aquelles propostes que no disposin d’un mentor
candidat, la Fundació Bosch i Gimpera té accés a mentors de diferents àmbits els
quals proposarà a l’equip emprenedor.

7.1 Criteris d’avaluació
En base als formularis així com a la reunió presencial s’assignarà a cada projecte una
valoració tenint en compte els següents criteris:
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Concepte
Tecnologia

Punt.
màxima

Criteri
Novetat o grau d'innovació

10

Potencial de Proximitat al mercat
Transferència Situació de la Propietat Intel·lectual i Industrial

10

Mercat

Necessitat del mercat i competidors

15

Encaix del mentor amb el projecte emprenedor

30

Impacte en el creixement de l’spin-off

20

Mentor

Total

15

100

Únicament podran ser finançades les propostes que obtinguin una puntuació superior
a 50 punts.
Durant el període d’avaluació, la Fundació Bosch i Gimpera es reserva el dret a
modificar el pla de treball i el règim de finançament d’una proposta de la manera que
consideri més adequada pel compliment dels objectius prèviament definits.
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Resolució de l’ajut

La directora general de la Fundació Bosch i Gimpera emetrà la resolució dels ajuts.
Aquesta es publicarà a la web de la Fundació Bosch i Gimpera (www.fbg.ub.edu) i es
comunicarà als interessats. La resolució de la convocatòria serà ferma.
Les sol·licituds s’aniran resolent a mesura que es vagin rebent fins a esgotar el
pressupost assignat a la convocatòria. El termini màxim per resoldre una sol·licitud
d’ajut serà de dos mesos a comptar a partir del dia següent a la data de presentació
de la sol·licitud. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, la sol·licitud
s’entendrà desestimada per silenci.
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Acceptació de l’ajut

La proposta de resolució definitiva es notificarà als interessats que hagin estat
proposats com a beneficiaris, perquè en el termini d’1 mes comuniquin la seva
acceptació. L’acceptació de l’ajut es formalitzarà mitjançant la signatura d’una carta
d’acceptació per l’Investigador/a Principal del projecte emprenedor en la qual
aquest/a es compromet a complir totes les condicions fixades a les bases
reguladores d’aquesta convocatòria.
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Durant el període d’avaluació, així com durant el procés d’acceptació de l’ajut, la
Fundació Bosch i Gimpera es reserva el dret a modificar el mentor, el pla de treball i
el règim de finançament d’una proposta de manera que consideri més adequada pel
compliment dels objectius definits.
S’entén que renuncien tàcitament a l’ajut els investigadors que no hagin presentat
signat el document d’acceptació en el termini d’1 mes després de la resolució.
Entre la resolució i la signatura del contracte amb el mentor, tan sols podran passar
un màxim de 3 mesos. Si en aquest període no es signa el contracte amb el mentor,
es reintegrarà l’import de l’ajut novament al Fons per a l’Impuls de la Innovació de la
Fundació Bosch i Gimpera per destinar-lo a d’altres projectes.

10 Execució i seguiment de projectes
Es constituirà un òrgan de seguiment dels projectes. Aquest procediment de
seguiment de projectes indicarà l’elaboració d’informes de seguiment així com el
calendari de reunions de seguiment.
El procediment de seguiment de projectes inclourà els següents aspectes:
• Sol·licitud d’aprovació de despeses mitjançant ordre de pagament signada per
l’Investigador/a Principal (IP).
• Reunions de seguiment tècnic on participaran com a mínim l’/la IP del projecte, el
mentor assignat al projecte emprenedor i el tècnic de la Unitat d’Innovació i
transferència de coneixement de la Fundació Bosch i Gimpera assignat al projecte.
En aquestes reunions s’elaboraran notes de seguiment.
• A la finalització del projecte l’/la IP del projecte emprenedor haurà de presentar els
següents entregables: pla de negoci i financer, presentació per a inversors, etc.

11 Canvis i incidències
Quan les circumstàncies del cas així ho aconsellin i estiguin motivades degudament,
a la directora general de la Fundació Bosch i Gimpera pot resoldre les incidències i
autoritzar, a petició de l’/la Investigador/a Principal, alguna variació dels entregables i
fites a aconseguir, i/o el projecte proposat o el període de l’ajut segons el cas, i també
resoldre qualsevol incidència que no impliqui un canvi en l’objectiu programa, ni de la
convocatòria.
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12 Publicitat
En totes les mesures d’informació i comunicació que es puguin generar com a
resultat, parcial o total de l’ajut concedit, caldrà reconèixer que el projecte ha estat
finançat pel Fons per a l’Impuls a la Innovació de la Fundació Bosch i Gimpera i, si
escau, el suport de la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Empresa
i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament del Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER) a l’operació, incloent els logotips corresponents.

13 Revocació de l’ajut
L’ajut concedit podrà revocar-se:
a) Per mutu acord de les parts.
b) Per renúncia de l’/la Investigador/a Principal, mitjançant un comunicat escrit a
la directora general de la Fundació Bosch i Gimpera.
Així mateix el projecte podrà ser finalitzat anticipadament de manera unilateral per
part de la directora general de la Fundació Bosch i Gimpera mitjançant una notificació
escrita, en cas de donar-se algun dels següents supòsits:
a) Marxa o estada de l’/la Investigador/a Principal a una altra institució durant
l’execució del projecte.
b) Per incompliment total o parcial dels terminis o les bases de la
convocatòria.
c) Pèrdua sobrevinguda de l’interès potencial en la transferència de la
tecnologia via creació d’una empresa (per exemple, manca de viabilitat
comercial, pèrdua de protecció viable, etc.).

El romanent de l’ajut que no hagi estat utilitzat (executat) en el moment de la
comunicació de la finalització anticipada es reintegrarà al Fons per a l’Impuls de la
Innovació de la Fundació Bosch i Gimpera per destinar-lo a altres projectes.

14 Interpretació
L’aclariment de qualsevol dubte en la interpretació d’aquestes bases és competència
de la Fundació Bosch i Gimpera.
Barcelona, 6 de setembre 2018
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CALENDARI

*La resolució d’aquest ajut és contínua
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