Premis del Consell Social de la UPF a la Transferència de Coneixement
Bases de la convocatòria 2019

Objectius
El Consell Social va crear aquests premis l’any 2007 per incentivar la transferència de
coneixement i de tecnologia entre els investigadors de la UPF. Els objectius d’aquesta
convocatòria són els següents:
—incentivar la transferència i la comercialització dels resultats de la recerca,
—fomentar l’esperit emprenedor dels recercadors i
—evidenciar la importància de fer arribar els avenços científics a la societat.
Objecte
L’objecte són els plans de desenvolupament i comercialització dels resultats i les
tecnologies fruit d’una recerca propietat de la UPF, realitzats per investigadors i
doctorands d’aquesta universitat.
Candidats i candidatures
Tots els investigadors i doctorands de la UPF poden ser candidats en aquests premis,
amb l’aval del responsable del seu grup de recerca.
Les candidatures poden ser individuals o col·lectives i els equips poden incloure
investigadors i doctorands d’altres centres o institucions. El responsable i la majoria
dels membres han d’estar adscrits a la UPF.
Totes les candidatures han de comptar amb l’aval explícit d’un investigador de la
Universitat que garanteixi la viabilitat del projecte.
Premis
El candidat o l’equip guanyador tindrà un premi de 10.000 euros, que es distribuirà en
parts iguals entre els membres d’una candidatura col·lectiva, llevat que s’hagi proposat
una altra distribució en la presentació de la candidatura.
A criteri del Jurat, també es poden atorgar dues mencions de finalista, amb uns premis
de 5.000 euros i 2.500 euros, uns imports que també es distribuiran en una candidatura
col·lectiva, tal com s’ha indicat abans.
Jurat
El Jurat, format per acadèmics de prestigi en una disciplina científica i per responsables
d’entitats o d’empreses reconegudes en un determinat sector de serveis o de producció,
valorarà les candidatures i resoldrà els premis, que podrà declarar deserts, si escau.
Publicitat i confidencialitat
Els premis es donaran a conèixer en l’acte inaugural del nou curs acadèmic de la UPF i
se’n farà publicitat als mitjans institucionals.
La informació facilitada per optar a aquests premis es considerarà confidencial, i el seu
ús es limitarà a la valoració del Jurat.
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Continguts de les candidatures
1) El candidat o l’equip de la candidatura
—Nom, cognoms i adscripció institucional de totes les persones que formen part de la
candidatura, indicant qui les representa en una candidatura col·lectiva
—Breu descripció de la implicació de cadascú en el pla de comercialització o explotació.
2) Coneixement, resultat o tecnologia objecte del pla de desenvolupament i comercialització
—Nom, origen, descripció, característiques, aplicacions i avantatges
—Propietat industrial i/o intel·lectual (titularitat, explicació de l’estratègia de protecció
que s’ha de seguir i resum de l’anàlisi de patentabilitat, si escau)
—Estat de desenvolupament del coneixement (recerca, desenvolupament, industrialització)
3) Mercat al qual s’adreça
—Descripció del sector o sectors que hi poden estar interessats
—Identificació de les tecnologies competidores i de les tendències del mercat
—Barreres d’entrada: normatives, tècniques i/o financeres (requeriment d’autoritzacions
per comercialitzar, infraestructures, organització, crèdit, etc.) i les opcions per superar-les
4) Comercialització
—Valoració del coneixement, resultats i/o tecnologia, si se’n disposa
—Identificació dels clients potencials
—Mecanisme idoni per a la comercialització (llicència, creació d’empresa, etc.)
—Estratègia de promoció i difusió
5) Pla d’actuació
—Disseny d’un DAFO del coneixement, resultat i/o tecnologia que s’ha de
comercialitzar
—Planificació de les actuacions que caldrà fer per arribar al mercat
—Pressupost i necessitats de finançament del projecte
6) Cartes d’aval o de suport
—L’aval del cap del grup de recerca de la UPF
—L’aval d’un empresari o responsable d’una entitat o institució de reconegut prestigi
social en l’àmbit en el qual es pretén comercialitzar
—Si el candidat és un doctorand, l’aval d’un investigador de la UPF que garanteixi la
viabilitat institucional del projecte
Presentació i termini
Les propostes es poden presentar a la Secretaria del Consell Social de la UPF fins al 21
de juny del 2019, de la manera següent:
S’ha d’emplenar la plantilla disponible a la web del Consell Social
(https://www.upf.edu/web/consell-social/premis/ptc) i enviar-la en un únic arxiu i en
format PDF a l’adreça premis.consellsocial@upf.edu.
Data de publicació: 21 de maig del 2019
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