Programa GINJOL
1a Edició (2016)
Fons de patents

Condicions particulars

Centres habilitats per a la presentació de sol·licituds
La present edició restarà oberta exclusivament a centres CERCA col·laboradors a data 15 de Desembre de 2016,
data límit per a l’avaluació de projectes.
A aquests efectes, es considerarà que es té la condició de centre CERCA col·laborador a aquesta data en cas de
què s’hagi signat efectivament el conveni de vinculació amb el Programa Gínjol, i hagin realitzat la seva aportació
d’arrencada en la data esmentada.

Formalització i presentació de projectes
Per participar en el Programa, els centres CERCA podran presentar entre un i tres projectes (com a màxim), que per
a la seva avaluació i selecció hauran de contenir com a mínim:
•

Una breu presentació tècnica per a cada projecte que contingui els principals elements de la proposta i els
resultats o impacte projectat, la descripció de l’equip investigador promotor, l’estat actual d’evolució del
projecte, i els conceptes elegibles que es proposin ser finançats.

•

Una proposta de comercialització dels resultats, que no només inclogui el model de comercialització i
l’impacte previst, sinó també la proposta respecte al sistema de retorn basat en beneficis futurs que s’oferirà
com a contraprestació al fons de patents GINJOL per a la seva sostenibilitat. Caldrà preveure no només el
model general de retorn basat principalment en royalties sinó també les condicions de retorn en cas de venda
de la tecnologia, de retorn anticipat, o de fallida del projecte.

El projecte, d’acord amb el model normalitzat de la Institució CERCA, l’ha de formalitzar el responsable del projecte i
el representant legal de l’entitat beneficiària, i no pot superar el nombre de pàgines establert (10). Hauran de constar
també totes les altres entitats que, si escau, comparteixen la propietat intel·lectual o industrial de la tecnologia a
protegir.
La Institució CERCA podrà sol·licitar al centre CERCA col·laborador, si escau, que presenti qualsevol altra
documentació o informació necessària per a la valoració de la proposta.
Els projectes es podran presentar únicament en suport electrònic a l’adreça de correu electrònic ginjol@cerca.cat

El termini de presentació de propostes
S’estableix un primer termini per presentar projectes per a la seva avaluació i selecció en el fons de patents GÍNJOL
a data de 9 de desembre de 2016.
I-CERCA podrà acordar estendre el termini de presentació d’ofertes, o obrir terminis addicionals per a la presentació
de projectes, mitjançant comunicació pública.
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Despeses que es poden incloure al Programa
Es podran incloure despeses d’activitats dels projectes compreses entre l’1 de gener de 2016 i el 31 de desembre
de 2017.
Les despeses d’activitats que es poden incloure seran les necessàries associades a la protecció i comercialització
de la tecnologia procedent de la recerca i específicament:
•
•
•
•

Serveis d’assessorament en relació al procediment i estratègia en el marc de la protecció de la propietat
intel·lectual i industrial de la tecnologia
Serveis de valoració externa de la idoneïtat tecnològica i potencial de mercat de les tecnologies
Taxes o costos de tràmits de formalització o extensió de patents
Altres que la I-CERCA pugui considerar com per exemple les despeses de redacció de patents, la tramitació
PCT, EPO o d’altres agències, extensió internacional, informes SoA (estat de l’art) i/o FTO (free to operate),
adquisició de programari per a la valorització o gestió de la cartera o portfoli de tecnologia, accions de
comercialització, litigi (infringement), compra de llicències, etc.

Els serveis hauran de ser contractats pels centres CERCA col·laboradors a tercers professionals, si escau, d’acord
amb el seu règim de contractació, sense perjudici que caldrà justificar davant la I-CERCA la idoneïtat de la seva
elecció i les condicions econòmiques.
El centre CERCA col·laborador assumirà el compromís d’aportar fons dels seus propis recursos per a les activitats
del projecte segons el percentatge de distribució que s’hagi acordat entre ambdues parts.

Condicions econòmiques: aportacions econòmiques i retorn
El recursos econòmics aportats pel fons de patents GINJOL no tindrà caràcter de subvenció (d’acord amb la seva
normativa reguladora) ja que es basarà en un model de retorn. El Fons de patents GINJOL tindrà participació en els
ingressos que s’obtinguin de l’explotació dels resultats del projecte i en cap cas la I-CERCA assumirà drets sobre la
titularitat dels resultats.
El màxim de recursos aportats per el programa Gínjol per a cada projecte serà de 10.000 euros, en funció de les
activitats a realitzar segons el pressupost aportat. Caldrà fer constar altres fonts de cofinançament per al projecte,
tant si són recursos pròpies com aliens.
Pel que fa al retorn, s’acordarà per les parts a la fase de negociació en el conveni corresponent, d’acord amb les
premisses previstes a les condicions generals del Programa de forma que en el cas d’existir ingressos mai podrà
serà inferior a l’import atorgat més un 50% (en concepte de despeses de creació i gestió del fons de patents), encara
que es podrà pactar un percentatge fix de retorn sobre el total dels ingressos, models basats exclusivament en
ingressos variables (en els casos que el fons de patents GÍNJOL assumeixi la totalitat dels costos de protecció de la
propietat intel·lectual i industrial) o qualsevol altre fórmula que acordin les parts.
La determinació final del model de retorn i dels percentatges de participació i les fases s’acordarà de forma
negociada entre I-CERCA i el centre CERCA, tot considerant aspectes com l’import del finançament i les aportacions
realitzades per cada part, la naturalesa, característiques i grau de maduresa del projecte, i el percentatge
corresponent al centre CERCA en la titularitat dels resultats (en cas d’existir altres co-titulars).
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Criteris d’avaluació dels projectes.
Els criteris d’avaluació dels projectes, i el percentatge de valoració en cada cas, seran:
•
•
•
•

Qualitat científica disruptiva (35%)
Oportunitat i singularitat del projecte (15%)
Viabilitat d’impacte econòmic (40%)
Adequació del cronograma d’implementació (10%)

Selecció i negociació de condicions
En una primera fase, el personal de la I-CERCA acreditarà el compliment de les obligacions formals en els projectes
presentats, d’acord amb els criteris i condicions establerts a la comunicació d’obertura, per tal de completar la
informació necessària per a l’anàlisi de la proposta.
El Comitè d’Avaluació, format per 5 experts amb experiència en el sector privat comercialitzador de tecnologies i
experts en els diferents àmbits de la recerca, valorarà cadascun dels projectes presentats, i en el seu cas podran
sol·licitar als seus promotors informació addicional que permeti completar la seva valoració, pels mitjans que
entenguin més adients.
El Comitè d’Avaluació tindrà com a objectiu de data límit d’avaluació dels projectes, el dia 20 de Desembre de 2016
(depenent del volum de propostes). A la finalització d’aquesta tasca, elevarà la seva proposta a la Direcció de la ICERCA. Aquest òrgan determinarà a partir d’aquesta proposta la selecció provisional dels projectes a finançar, i
l’import i condicions aplicables en cada cas.
La I-CERCA comunicarà a cada centre la selecció o no dels seus projectes, i en el cas dels projectes seleccionats
provisionalment, es contactarà de forma directa per a negociar les condicions del finançament.

Acords per a l’acceptació del projecte.
La selecció comportarà la negociació de les condicions econòmiques definitives del projecte seleccionat, a partir de
la proposta realitzada pel centre CERCA a la sol·licitud inicial, de cara a garantir el model més adient en funció de
les característiques del projecte i el seu grau de maduració.
Una vegada s’hagin acordat les condicions definitives, es procedirà a la signatura d’un conveni entre I-CERCA i el
centre CERCA executor, en el qual s’estableixin, entre d’altres, els aspectes previstos a les Condicions Generals.
A la finalització dels tràmits de negociació i signatura dels convenis, I-CERCA comunicarà de forma pública els
projectes i centres que hagin obtingut el finançament, mitjançant els canals de difusió que entengui adients.

Remissió a les Condicions Generals.
En tot allò que no sigui expressament previst en les condicions particulars d’aquesta edició, regiran les Condicions
Generals del Programa GÍNJOL aprovades per la I-CERCA.
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Resolució de contingències
La I-CERCA resoldrà qualsevol contingència que es pugui presentar en relació a l’execució de la present edició del
programa GÍNJOL. Tota qüestió no regulada en aquestes bases o en les condicions generals restarà sotmesa al
criteri de la I-CERCA.
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