Oficina de transferència de coneixement i
tecnologia de la Universitat de Barcelona
CONNECTANT RECERCA I SOCIETAT

[Per a Empreses i Institucions]

Oficina de transferència de coneixement i tecnologia
de la Universitat de Barcelona
– Som el soci de recerca adequat per a la teva empresa
Des de fa més de trenta anys potenciem les relacions entre el sector empresarial i la Universitat de Barcelona a través de la nostra activitat en la
promoció i la gestió de la transferència de coneixement i
tecnologia que es genera en el conjunt de la Universitat.

Facilitem l’aplicació comercial de les nostres tecnologies a través de llicències amb el sector industrial.
Aquestes tecnologies serveixen de motor econòmic
als nostres partners, i aporten diferenciació davant la
seva competència.

A la Universitat de Barcelona hi ha un col·lectiu integrat per més de 5.000 experts que desenvolupen
activitats de recerca bàsica i aplicada. Des de la Fundació Bosch i Gimpera fem que aquest coneixement i
aquest know-how siguin d’utilitat per a la teva empresa,
ja que identifiquem aquells resultats o experteses que s’ajusten a les teves necessitats.

Apostar per la innovació aporta importants
beneficis a la teva empresa: estalvi de temps
en el desenvolupament de nous productes i serveis,
reducció de despeses, accés a noves tecnologies
i augment de la competitivitat. El nostre objectiu és
oferir-te una completa cartera de possibilitats per fer
avançar el teu negoci.

T’ajudem a:
1. Contractar activitats d’R+D a mida
– Trobem el teu partner científic en diferents tipologies de projectes d’R+D+I.
Investigació fonamental
Descobriment i exploració científica
de nous coneixements TRL1-2

Investigació estratègica dirigida
Resultats genèrics i invencions amb un
gran potencial de valorització TRL 2-4

Investigació aplicada		
Desenvolupament del prototip i del
demostrador TRL 3-7

– Identifiquem el grup de recerca que necessites i t’ajudem a presentar una proposta adient a les teves necessitats.
– Ens ocupem de la part contractual i de la gestió econòmica dels projectes en col·laboració.
– Comptem amb 9 grups de recerca acreditats per ACCIÓ amb el segell TECNIO com a desenvolupadors de les
tecnologies més innovadores.
– Pots comptar amb el recolzament de la marca UB.

Anualment més de 600 empreses confien en l’expertesa de la UB en tots els àmbits.
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2. Aplicar una solució tecnològica
innovadora al teu negoci
– Dona un impuls al teu negoci a través de les tecnologies patentades en els diferents àmbits de coneixement.
– Tenim una llarga experiència en la comercialització de
tecnologies generades a la Universitat.

Disposem d’una cartera de més de
120 patents. Aprofita una tecnologia
i fes créixer el teu negoci.

4. Trobar finançament per a projectes
de recerca col·laboratius
– T’assessorem en la cerca de fons de finançament que
donen suport a projectes d’innovació.
– Beneficia’t de les deduccions fiscals per a empreses
que inverteixen en R+D+I.

Consulta la taula d’eines de finançament per a projectes d’R+D+I que es
realitzen amb la col·laboració de la
Universitat.

3. Fer progressar el teu negoci amb
productes de les nostres spin-offs
innovadores
– Les nostres spin-offs poden oferir solucions tecnològiques per al teu negoci.
– Són una oportunitat d’inversió.

En els darrers 15 anys l’FBG
ha impulsat la creació de més
de 40 spin-offs.

5. Captar talent
– Identifiquem les capacitats científico-tècniques que
necessites i trobem la fórmula per facilitar la seva incorporació d’acord amb els teus interessos.
– Participa en activitats docents.

La competitivitat de la teva empresa
depèn de les teves persones. A la
Universitat de Barcelona generem
avui els perfils professionals del futur.

Programes pensats per a tu

Science + Partners
L’aparador que ofereix a les empreses i inversors la possibilitat d’entrar en contacte amb projectes de recerca
prometedors amb potencial de ser transferits abans de la seva sortida a la llum.

Open Innovation Forum

Programa Fidelitat

Programa d’Innovació Oberta que permet llançar els
reptes d’innovació de la teva empresa i obtenir propostes de solucions en qüestió de setmanes. Més de
vint grups i centres de recerca al teu abast.

Programa personalitzat que permet enfocar les nostres
accions als interessos estratègics de la teva companyia.
L’objectiu és potenciar la competitivitat de la teva empresa de manera continuada a través d’una atenció personalitzada, la definició d’un full de ruta i un seguiment
periòdic enfocat a un model de Partnership Continuum.

L’experiència de l’FBG i el potencial de la recerca i innovació dels grups de
recerca de la UB ens converteix en el vostre soci ideal per innovacions de
prestigi amb perspectives sobre Europa i el món.
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