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PREGUNTES FREQÜENTS  

CONVOCATÒRIA VALORITZA I TRANSFEREIX 2017 

Quin tipus de projectes finança el Programa VALORITZA I TRANSFEREIX? 

L’objectiu principal del programa és facilitar la maduració de resultats d’investigació amb 
potencial de transferència i orientats a la solució de problemes que plantegen la societat i les 
empreses, mitjançant treballs complementaris de desenvolupament, amb la finalitat 
d’aproximar-los als seus mercats o usuaris potencials i reduir incerteses sobre la seua 
aplicabilitat i viabilitat comercial. Es a dir: ajudar a posar a punt els resultats per a la seua 
transferència.  

Concretament, aquesta convocatòria finança la realització de “projectes de prova de concepte”, 
que són projectes de validació de l’interès comercial de resultats d’investigació mitjançant el 
desenvolupament de prototips, demostradors, proves a escala real o un altre tipus d’actuacions 
que servisquen per a verificar la viabilitat d’aquests resultats. Per tant, VALORITZA I 
TRANSFEREIX no es tracta d’una convocatòria dirigida a projectes d’investigació.  

En són exemples il·lustratius: 
- La construcció del prototip d’un nou dispositiu. 
- La validació d’un nou procés químic en condicions reals d’operació, com per exemple 

l’escalat del procés a nivell industrial. 
- L‘adaptació de processos a les normes existents per al seu ús en la indústria. 
- La validació i millora d’un software per adaptar-lo al client potencial. 
- La realització de proves preclíniques d’una mol·lecula , com ara les proves de toxicitat, 

les proves d’activitat, etc.  
- La validació d’una metodologia o programa d’intervenció social d’interès per a la 

prestació de serveis de valor afegit. 

Quin tipus de resultat d’investigació es susceptible de ser objecte d’un projecte de “prova de 
concepte” en aquesta convocatòria? 

Aquesta convocatòria donarà suport únicament a aquells projectes que es fonamenten en 
resultats d’investigació de la Universitat de València amb potencial de transferència, es a dir, 
aquells resultats que tinguen una aplicació pràctica per a empreses o altres entitats públiques 
o privades, i que per tant puguen ser transferits amb el corresponent retorn econòmic per la
Universitat. La transferència es formalitzarà preferentment mitjançant contractes de llicència o 
la creació de noves empreses de base tecnològica. 
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A més, els resultats d’investigació han de complir aquestes condicions: 

1) Han d‘estar protegits mitjançant patent o altres títols de propietat industrial i/o intel·lectual.

2) En el cas que no estiguen encara protegits, han de ser susceptibles de protecció sota
qualsevol modalitat de propietat industrial i/o intel·lectual (es a dir, no han d’haver sigut 
divulgats de cap manera, incloent tesis, publicacions, presentacions a congressos...). 
(Consulteu amb la Secció d'Innovació: Valorització i Emprenedoria del Servei d'Investigació i 
Innovació) 

3) La Universitat de València ha de tenir drets de propietat sobre el resultat. És molt important
conèixer si hi ha drets de tercers (consulteu amb la Secció d'Innovació: Valorització i 
Emprenedoria del Servei d'Investigació i Innovació). 

Tinc un resultat d’investigació en fase inicial de desenvolupament, puc presentar-lo a la 
convocatòria? 

Sí, sempre que compte amb suficient desenrotllament experimental per a permetre, en els 12 
mesos d’execució del projecte, la obtenció d’un resultat (producte, procediment, servei) en 
condicions adequades per a l‘ús real per part de les empreses o de les administracions , és a 
dir, amb possibilitats reals de ser protegits i transferits amb èxit al seu mercat potencial. 

Tinc un resultat d’investigació protegit i en cotitularitat amb una altra entitat, puc presentar-
lo a la convocatòria? 

Sí, però és requisit per a la presentació de la sol·licitud aportar un escrit on es detalle la 
contribució de l’entitat cotitular al projecte. En cas de no produir-se aquesta aportació per part 
de la entitat cotitular, es proposarà una modificació de l’acord de cotitularitat, que reflectisca 
l’aportació de la Universitat de Valencià per mitjà d’aquest programa. Per a aquests casos, es 
recomana que us poseu en contacte amb la Secció d'Innovació: Valorització i Emprenedoria i 
que en demaneu assessorament. 

Tinc un resultat que no està protegit per patent o altres títols de propietat, puc presentar-lo 
a la convocatòria? 

Si el resultat encara no s’ha protegit, però pot complir els requisits per a la seua protecció en 
un futur, sí que es podria presentar a aquesta convocatòria. 

De forma general, per poder protegir un resultat mitjançant algun títol de propietat industrial 
(patent, model d’utilitat, etc.), és molt importat que no se n’haja fet cap difusió en congressos, 
publicacions, webs, etc. 

Puc subcontractar una part de les activitats del projecte a una altra entitat/empresa? 
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Sí, les activitats associades a les proves de concepte poden incloure activitats que estan fora 
del àmbit de coneixement o capacitat tècnica del grup d’investigació. La convocatòria preveu 
partides pressupostaries de “Contractació de serveis de R+D i tecnològics” i “Contractació 
d’altres serveis relacionats amb el desenvolupament del projecte” per a aquestes activitats. 

Com he de preparar la sol·licitud? Qui pot assessorar-me i ajudar-me en la preparació? 

L’ajuda s’ha de sol·licitar mitjançant la plataforma electrònica ENTREU de la Universitat de 
València. La publicació de la convocatòria Valoritza i Transfereix 2017 es pot consultar a 
l’adreça electrònica següent:  

http://www.uv.es/uvweb/servei-investigacio/ca/financament/programa-ajudes-investigacio-
uv/valoritza-transfereix-1285928501919.html 

La Memòria del Projecte ha d’incloure informació suficient sobre l’origen del resultat 
d’investigació, el seu potencial tècnic i de mercat, el pla de treball del grup per al 
desenvolupament de la prova de concepte, el pressupost, l‘estat de la protecció del resultat, 
etc. 

Per a la preparació de la Memòria del Projecte, és molt recomanable que l’investigador/a es 
pose en contacte amb la Secció d'Innovació: Valorització i Emprendiment (amb suficient 
antelació), per a rebre orientació sobre el potencial de mercat i els drets de propietat 
intel·lectual o industrial. 

- Telèfon: 64044 
- Correu: otri@uv.es 

http://www.uv.es/uvweb/servei-investigacio/ca/financament/programa-ajudes-investigacio-uv/valoritza-transfereix-1285928501919.html
http://www.uv.es/uvweb/servei-investigacio/ca/financament/programa-ajudes-investigacio-uv/valoritza-transfereix-1285928501919.html
mailto:otri@uv.es
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