ACORD DE CONCESSIÓ DE FINANÇAMENT A PROJECTES DE LA 3ª CONVOCATÒRIA “UPF
INNOValora”
La Universitat Pompeu Fabra, mitjançant la Unitat d’Innovació – UPF Business Shuttle, va
convocar el passat mes d’octubre la tercera edició de projectes “UPF INNOValora” per a impulsar
la valorització de coneixement a través del finançament de projectes de prova de concepte
vinculats a resultats de recerca de la universitat, en qualsevol disciplina científica.
Aquests projectes s’emmarquen dins el Pla d’Actuacions del projecte “UPF Valora Horitzó 2025”
i tindran el suport de la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Empresa i
Coneixement de la Generalitat de Catalunya, amb el cofinançament del Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER). Addicionalment, i de forma extraordinària, el Consell Social
de la UPF contribuirà amb una aportació per activitats de formació en emprenedoria dels equips
INNOValora i amb un premi final de 5.000 € pel projecte que demostri una millor evolució dins
del programa.
Els projectes presentats a la present convocatòria han estat avaluats per un panell d’experts
externs, professionals reconeguts en diferents àrees de coneixement científic i industrial i en els
camps de la transferència tecnològica, l'emprenedoria i la inversió (veure composició a l'Annex
I).
Els avaluadors, reunits el passat 22 d’abril del 2021, van proposar els sis (6) millors projectes
innovadors per a rebre finançament del programa UPF INNOValora (veure Annex II) i van
destacar tant la qualitat com el nivell d’innovació de tots els projectes presentats.
Per tant, s’acorda,
Primer. Atorgar finançament als sis (6) projectes “UPF INNOValora” que es detallen a
continuació:
Número de
referència

Investigador
principal

Acrònim del
projecte

Títol del projecte

Dpt.

Import

INNOV21_04_1

Rafael
Maldonado

PepCann4Pain

Fighting chronic pain with
Cannabis avoiding side‐
effects – PK/PD

DCEXS

30.000€

INNOV21_09_1

Marc Güell

SynFlora

Synthetic Skin Microbiome
based therapeutics

DCEXS

30.000€

DCEXS

29.000€

ETIC

30.000€

INNOV21_02_1

Javier Macía

KeyCatch

Living biosensors for
continuous pathogen
monitoring in aquaculture
facilities.

INNOV21_10_2

Mario Ceresa

ASTRAVAL

Augmented reality Surgical
TRAining VALorization

INNOV21_01_2

Gemma Piella

LIVERCOLOR

LiverColor: an AI tool for
liver transplant assessment

ETIC

30.000€

INNOV21_07_2

Rafael Ramírez

Skynote

Technology-Enhanced Music
Learning

ETIC

30.000€

Segon. La concessió del finançament queda condicionada a l’adequació de les activitats del
projecte d’acord amb les recomanacions dels avaluadors i, a la vegada, si s’escau, a la redistribució
del pressupost assignat per tal que el projecte s’executi d’acord als conceptes finançables
establerts a les bases de la convocatòria (veure Annex III). La concessió quedarà subjecta a la
signatura d’una carta d’acceptació per part de l’investigador/a principal (punt 6.1 bases de la
convocatòria).
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