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FONS PER A L’IMPULS DE LA INNOVACIÓ – FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA 

CONVOCATÒRIA PROVA DE CONCEPTE 
 

PREGUNTES FREQÜENTS 
 

1 Perquè un projecte sigui elegible, cal que compleixi tots els requisits 
dels projectes inclosos en el punt 3 de les bases de la convocatòria?  
 

Sí. Perquè un projecte sigui elegible en el marc de la convocatòria de Fons de 
Valorització ha de complir tots els punts que s’enumeren en les bases: 
 

• Que tingui potencial per ser llicenciat a una empresa o per esdevenir una nova 
empresa. 

• Que hagi progressat més enllà de l’estadi de recerca, però que encara no hagi 
estat capaç d’atraure socis inversors o comercials.  

• Que els investigadors del projecte estiguin compromesos a complir-ne els 
objectius amb la finalitat de transferir-lo a la indústria. 

• Que la prova de valorització objecte de la sol·licitud de finançament permeti que 
la tecnologia sigui més atractiva per als inversors o per a les empreses. 

 
Únicament es podran finançar en aquesta convocatòria els projectes que estiguin en 
fase d’avaluació per part de l’Àrea de Valorització i Llicències (AVL) de la Fundació 
Bosch i Gimpera (FBG). Per als projectes que no hagin estat comunicats a l’AVL de la 
FBG en el moment de l’obertura de la convocatòria vegeu, més avall, la pregunta 3. 
 
 
2 Hi ha algun criteri per identificar si un projecte no és elegible? 

 
Sí. Qualsevol projecte que es trobi en qualsevol dels supòsits següents –en un o en més 
d’un– serà descartat automàticament com a candidat a la convocatòria de Prova de 
Valorització: 
 

• Projectes que suposin finançar investigació bàsica o desenvolupament teòric per 
generar models o noves dades d'un projecte d’investigació, o per demostrar la 
viabilitat d’una idea de la qual encara no es té cap evidència. 

• Projectes on les activitats proposades requereixin més temps que el període 
establert per executar-los. 

• Projectes que hagin estat objecte d’una valoració negativa per part de l’AVL de 
l’FBG.   
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• Projectes on la tecnologia o els seus drets d’explotació siguin propietat o estiguin 
llicenciats a una empresa. 

• Projectes de transferència que tinguin concedit i vigent un ajut del programa Fons 
de Valorització (FVal) del Fons per a l’Impuls de la Innovació – Fundació Bosch 
i Gimpera de convocatòries anteriors.  

• Projectes, que havent rebut ajuts FVal en convocatòries anteriors, no hagin 
presentat la memòria justificativa de l’ajut rebut. 

 
3 Es poden finançar projectes que no hagin estat presentats prèviament 

a l’Àrea de Valorització i Llicències de la Fundació Bosch i Gimpera? 
 

No.  Aquesta convocatòria va destinada exclusivament a projectes que es trobin en un 
fase de protecció i/o de comercialització.  
 
Així que durant el procés d’avaluació de la Prova de Concepte s’haurà de complimentar 
i enviar el Formulari de Nova Invenció, a idea@fbg.ub.edu per la seva avaluació per part 
de l’Àrea de Valorització i Llicències (AVL) de l’FBG 
 
 
4 Puc sol·licitar l’ajut per realitzar una subcontractació? 

 
Sí. L’ajut està destinat a finançar tasques que permetin al projecte avançar en el seu 
camí cap al mercat. Específicament, es prioritza que, en el supòsit que s’identifiquin 
tasques a realitzar per un tercer que permetin accelerar la transferència de la tecnologia, 
aquestes tasques es puguin subcontractar.  
 
En qualsevol cas, totes les subcontractacions es regiran per la normativa corresponent 
de la Fundació Bosch i Gimpera. 
 
 
5 Puc subcontractar serveis del Centres Científics i Tecnològics de la UB? 
 
No. Donat que l’ajut pot estar parcialment finançat amb Fons FEDER, no es permèt 
finançar subcontractacions d’entitats afiliades a l’FBG. Això impedeix la subcontractació 
dels CCiTUB. 
 
 
6 Quines despeses són elegibles com consumibles? 

 
Les despeses de consumible directament imputables a l’execució del projecte. 
 

http://www.fbg.ub.edu/wp-content/uploads/2021/07/FORMULARI_DE_NOVA_INVENCIO_FINAL.doc
mailto:idea@fbg.ub.edu
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No són elegibles les despeses d’adquisició de material d’oficina i consumibles d’aparells 
d’oficines (paper, tòners, etc..). Tot el material fungible del qual no es pugui justificar la 
imputació directa al projecte. El material associat a qualsevol encàrrec de confecció, 
construcció o elaboració de proves de concepte, mobiliari a mida, etc. en el qual el 
material fungible sigui una despesa accessòria de la principal. 
 
7 Què passa si la despesa es desvia del pressupost inicial o si he de fer 

una despesa no pressupostada? 
 

En cas que es produeixin desviacions respecte al pressupost o que calgui executar 
alguna despesa no pressupostada, cal informar-ne per escrit el tècnic assignat al 
projecte, tot indicant els motius que justifiquen aquest canvi. La despesa total del 
projecte no pot superar en cap cas, però, el pressupost concedit. Per tal que un canvi 
pressupostari sigui efectiu ha d’haver estat autoritzat per escrit.  
 
 
8 Què passa si no s’assoleixen fites intermèdies prèviament definides pel 

projecte? 
 

És recomanable disposar d’un pla de contingències, i presentar-lo amb la sol·licitud, per 
tal de poder fer front a possibles inconvenients tècnics que puguin sorgir en el 
desenvolupament del projecte. En cas que la no-consecució d’una fita comprometi la 
viabilitat de la futura transferència del projecte, l’òrgan de seguiment de projectes pot 
decidir , d’acord amb les bases de la convocatòria, discontinuar l’ajut i reintegrar-ne el 
romanent que no hagi estat utilitzat al Fons per a l’Impuls de la lnnovació de la Fundació 
Bosch i Gimpera.  
 
 
9 S’apliquen overheads a aquests projectes? 

 
No. Com que es tracta d’ajuts per fomentar la innovació i concedits per la Fundació 
Bosch i Gimpera, no s’hi apliquen overheads. 
 
 
10 Es poden finançar projectes els resultats o els drets d’explotació dels 

quals siguin (prèviament a la sol·licitud de l’ajut) propietat d’una 
empresa? 
 

No 
 
11 Es poden justificar despeses executades prèviament a la concessió de 

l’ajut però relacionades amb el pla de treball? 
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No. Tal com s’indica en les bases, “es consideren despeses subvencionables aquelles 
que  estiguin directament relacionades amb el pla de treball presentat que s’hagin 
compromès durant el període d’execució (a comptar des de la concessió de l’ajut)“. 


