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Resolució de 27 de juliol de 2020 del director de la Institució CERCA per la qual s’adopta 

l’acord de selecció provisional de projectes avaluats pel programa de Fons de Patents 

GÍNJOL corresponent a la 7ª EDICIÓ (ANY 2020) 

 

I-CERCA porta a terme periòdicament el programa Fons de Patents GÍNJOL perquè els 
centres CERCA col·laboradors presentin els seus projectes de transferència.   

En data 4 de Juny de 2020 es van publicar les condicions particulars de la 7a Edició 
(2020). 

La present edició restava oberta exclusivament a centres CERCA col·laboradors en data 6 
de Juliol de 2020, data límit per a l’avaluació de projectes. 

A aquests efectes, es considera que tenen la condició de centres CERCA col·laboradors 
els que havien signat el conveni de vinculació amb el Programa Gínjol i havien realitzat o 
compromès la seva aportació d’arrencada abans del 6 de Juliol de 2020. 

Mitjançant un procediment de selecció amb participació d’experts independents, s’han 
seleccionat els projectes amb els quals col·laborarà i aportarà finançament del Fons de 
Patents GÍNJOL.  

Tot i que es procura un ampli abast i participació de projectes de tots els centres CERCA 
col·laboradors, la selecció es realitza per mèrits de qualitat del projecte i de capacitat de 
comercialització, de conformitat amb els criteris emesos per experts independents, no 
existint l’obligació per part d’I-CERCA de finançar projectes de cadascun dels centres 
col·laboradors a cada edició del programa.  

Ateses les consideracions anteriors, 
 
Resolc: 
 

Mitjançant aquesta Resolució es notifica als interessats els acords de selecció provisional 
dels projectes avaluats pel Fons de Patents GÍNJOL a la convocatòria 7ª Edició (Any 
2020): 
 
1.- Es proposa finançar als centres de recerca els projectes seleccionats que es detallen a  
continuació. 
 
A.- Projectes seleccionats finançats corresponents a la convocatòria 7ª Edició (Any 2020): 
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Referència         Projecte     Nota avaluació    Import € 

   

2020-07-003 IBEC HEPATEX 8,75   10.000,00 €  

2020-07-015 VHIR SMARTY 8,40   10.000,00 €  

2020-07-010 VHIR BSURE 8,20   10.000,00 €  

2020-07-012 IRB 
Compound H/pro-
H 8,18   10.000,00 €  

2020-07-009 IRB OptiPad 8,15   10.000,00 €  

2020-07-013 IREC POWERCOAT 8,05   10.000,00 €  

2020-07-002 IDIBELL AtG 8,01   10.000,00 €  

2020-07-006 IFAE ECOTAGS+ 7,94   10.000,00 €  

     

B.- Projectes no finançats a la convocatòria 7ª Edició (Any 2020): 
 

Referència   Projecte   

 

2020-07-011 ISGLOBAL MetalA-MDR 04 

2020-07-001 ICIQ LEGO-CHEM-2 

2020-07-004 ICIQ ERTFLOW 

2020-07-005 IDIBELL PRP-HO(2) 

2020-07-008 IDIBELL AZOmiRNA TEST 

2020-07-007 CTTC uSDN 

2020-07-014 VHIR FARMALARM 
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2.- Una vegada es faci pública aquesta resolució, s’iniciarà la negociació de les condicions 
econòmiques definitives del finançament, a partir de la proposta realitzada pels centres 
seleccionats a la sol·licitud inicial, amb la finalitat de garantir el model més adient en 
funció de les característiques del projecte i el seu grau de maduració, procedint a 
continuació a la signatura d’un conveni específic entre I-CERCA i el Centre interessat, en 
el qual es definiran, entre d’altres elements, els serveis concrets a finançar, i les 
condicions en les quals es realitzarà aquesta col·laboració, de caràcter econòmic i de 
seguiment del projecte seleccionat. 
 
 
 
 
 
 
 
Lluís Rovira 
Director Institució CERCA 
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