PROGRAMA SMART MONEY
CONVOCATÒRIA 2021

Bases de la convocatòria 2021

1. Objectiu
La convocatòria SMART MONEY 2021 és un instrument propi de la Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB) pel finançament i acompanyament de projectes de
desenvolupament que suposin la realització d’activitats pre-comercials de valorització
dels resultats de la recerca, adreçades a traslladar aquests resultats al sector productiu
i a la generació d’un impacte real en la societat.
L’objectiu final de la convocatòria és la concessió d’ajuts per accelerar el procés de
transferència de coneixement dels grups de recerca de la UAB. El resultat del projecte
finançat ha de servir per a la captació d’inversió especialitzada o socis industrials
interessats en un desenvolupament conjunt, així com clarificar aspectes claus en la
cadena de valor del projecte.

2. Pressupost
El pressupost assignat a aquesta convocatòria és de 62.500€.

3. Beneficiaris
Poden ser beneficiaris d’aquesta convocatòria els projectes de transferència en els que
la UAB sigui propietària o copropietària del coneixement i la tecnologia prèvia, i dels
resultats pels quals es sol·licita l’ajut.
En el cas de projectes col·laboratius en els que la propietat dels resultats prèvia sigui
compartida amb altres institucions, la resta d’entitats cotitulars hauran de signar un
document donant suport a la presentació de la proposta i acceptant els termes de la
convocatòria, entre ells, el reconeixement de la contribució econòmica de la UAB a
1

través d’aquesta convocatòria i la conseqüent modificació del repartiment de beneficis
entre els cotitulars per a compensar aquesta contribució.

4. Característiques dels projectes a desenvolupar
4.1 Es consideren projectes de transferència elegibles per aquesta convocatòria aquells
que:
a) Els resultats de recerca a desenvolupar tinguin potencial de ser llicenciats a una
empresa o esdevenir una nova companyia.
b) Els resultats de recerca hagin estat avaluats i protegits, si s’escau, per l’Oficina
de Valorització i Patents (OVP) de la UAB.
c) Els investigadors estiguin compromesos a complir els objectius del projecte amb
la finalitat de transferir-lo al sector productiu.
d) Les tasques a desenvolupar permetin que la tecnologia sigui més atractiva per
inversors o per empreses.
4.2 No seran elegibles el projectes que:
e) 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.
f) Les activitats proposades requereixen més temps que el període definit per
executar els projectes.
g) La titularitat de la tecnologia o drets d’explotació no sigui propietat de la UAB de
forma total, o de forma parcial que la UAB no sigui la part majoritària.
5. Característiques de l’ajut
5.1. Quantia
L’import màxim finançat per a cada projecte serà de 15.000 €, part dels quals són
susceptibles de ser fons FEDER.

5.2. Despeses subvencionables
Es consideren despeses subvencionables aquelles que estiguin directament
relacionades amb el pla de treball acordat durant el període d’execució (a comptar des
de la concessió de l’ajut). Els fons podran utilitzar-se per:
Activitats de subcontractació (entre altres, proves o serveis tècnics necessaris
per al desenvolupament del projecte, accés a infraestructures científiques,
consultoria sobre aspectes de negoci, consultoria o serveis sobre IPR o model de
negoci).
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No serà subvencionable l’Impost del Valor Afegit (IVA), overheads ni despeses que rebin
altre finançament pel mateix concepte.
Es podran imputar despeses realitzades amb anterioritat a la publicació d’aquesta
convocatòria, i com a màxim amb una anterioritat de 1/1/2020.

6. Gestió de l’Ajut
L’ajut atorgat s’assignarà a un centre de cost depenent de l’OVP, unitat responsable de
la gestió de la despesa en benefici del projecte, d’acord amb el pla de treball i pressupost
acceptat.
Els pagaments derivats de l’execució del projecte estaran vinculats a la consecució dels
objectius i fites establertes al pla de treball. L’incompliment injustificat del pla de treball
o de les obligacions de justificació i seguiment del projecte acordades en el moment de
la concessió de l’ajut significaran la pèrdua del finançament.

7. Període d’execució
Els projectes s’han de desenvolupar en un període màxim de 6 mesos a partir de la
resolució final de l’ajut.

8. Sol·licitud i documentació
La sol·licitud, que podrà presentar-se en llengua anglesa, catalana o castellana segons el
model adjunt, que s’enviarà a o.patents@uab.cat, especificant a l’assumpte del correu
electrònic “Proposta SMART MONEY 2020”.
La sol·licitud de l’ajut la realitzarà el tècnic de transferència de l’Oficina de Valorització i
Patents que gestioni el projecte, segons el punt 4.1.), amb el vist-i-plau de l’investigador
principal del projecte segons els requeriments del model adjunt esmentat al punt
anterior.
La sol·licitud ha d'incloure la memòria tècnica i el pressupost del projecte.

9. Terminis de la convocatòria
Es podran presentar sol·licituds des de l’endemà de la publicació de les bases de la
convocatòria a la web de la UAB, i romandrà oberta fins a que s’esgotin els fons.

10. Avaluació i selecció de projectes
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L’avaluació de projectes serà realitzada per una Comissió ad hoc constituïda per a cada
cas per a aquest efecte. Composaran aquesta Comissió el Vicerector de Recerca i
Transferència, el Vicerector de Projectes Estratègics i Innovació, el Vicegerent de
Recerca i el Cap de l’Oficina de Valorització i Patents. Per a cada projecte, es podrà
comptar amb la participació d’avaluadors externs, experts en la tecnologia a
desenvolupar o en el mercat al qual s’adreça.
El procediment de selecció constituirà de la revisió de la proposta per la comissió de
selecció i requerirà l’aprovació per part de tots els seus membres per a la concessió de
l’ajut.

11. Resolució de l’ajut
El Director de l’Oficina de Valorització i Patents comunicarà la resolució de l’ajut als
beneficiaris, que es publicarà a la web de la UAB.
El termini màxim per resoldre la convocatòria serà de 15 dies a comptar a partir del dia
següent a la data de presentació de la sol·licitud.
Com a resultat del procés, la Comissió podrà proposar modificacions al pla de treball i/o
a les fites a assolir descrites en el projecte presentat. Si és el cas, la proposta que es faci
des de la Comissió haurà de ser incorporada al projecte per tal de que aquest sigui
considerat elegible.

13. Compatibilitat
Aquest ajut és compatible amb l’obtenció d’altres ajuts i subvencions per a la mateixa
finalitat, procedents de qualsevol administració o entitat pública o privada, estatal o
internacional, sempre que l’import de les subvencions no superi aïlladament o
conjuntament, els cost de l’activitat subvencionada, i sempre que no es produeixi
cofinançament amb altre Fons de Desenvolupament Regional (FEDER).

14. Revocació de l’ajut
L’ajut concedit podrà revocar-se:
a) Per mutu acord de les parts.
b) Per renuncia de l’IP, mitjançant un comunicat escrit al Vicegerent de Recerca.
c) Per incompliment total o parcial del pla de treball dels terminis o les bases de la
convocatòria
d) per pèrdua sobrevinguda del potencial de transferència del projecte
e) Marxa o estada de l’IP a una altra institució durant l’execució del Projecte
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15. Difusió i publicitat
Atès que l’ajut és susceptible de ser cofinançat pel fons FEDER (PO-FEDER 2014-2020),
durant la gestió del projecte es vetllarà per a que en qualsevol activitat de difusió
d’actuacions vinculades al projecte cofinançat es faci constar el suport Secretaria
d’Universitats i Recerca del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat
de Catalunya (amb el logotip corresponent que consta al Programa d’identificació visual
(PIV), editat a la pàgina web: http://www.gencat.cat/piv/) així com per que
s’inclogui l’emblema de la Unió Europea i la referència al FEDER, d’acord amb les
mesures de difusió i publicitat del cofinançament comunitari establertes en l’article
115.3 i en l’annex XII del Reglament (UE) núm. 1303/2013.

16. Interpretació
L’aclariment de qualsevol dubte en la interpretació d’aquestes bases és competència del
Vicerector de Recerca i Transferència de la UAB.

Bellaterra, 1 de juny de 2021
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MODEL DE SOL·LICITUD DE L’AJUT (no pot superar l’extensió d’una pàgina)
Títol i referència del projecte:
Resum del projecte:
Finançament sol·licitat i pressupost:
Explicar quin tipus de finançament es sol·licita i el pressupost associat

Necessitat del finançament:

Explicar la motivació de la sol·licitud de finançament

Resultats esperables i impacte dels mateixos:

Explicar quins resultats son esperables i com afectaran a la valorització i possibilitats de
transferència del projecte

Perspectives de transferència del projecte:
Explicar els contactes ja realitzats i les possibilitats de transferir el projecte

Investigador principal:
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