Resolució de 22 de desembre de 2021 del director de la Institució CERCA per la qual
s’adopta l’acord de selecció definitiva i atorgament de finançament als projectes
avaluats pel programa Fons de Patents GÍNJOL corresponent a la 9ª EDICIÓ (ANY 2021)
I-CERCA porta a terme periòdicament la convocatòria del programa de Fons de Patents
GÍNJOL dirigit als centres CERCA col·laboradors per a la presentació dels seus projectes
de transferència
En data 22 de octubre de 2021 es van publicar les condicions particulars de la 9a Edició
(2020).
Per resolució de 20 de desembre de 2021 van ser seleccionats de manera provisional els
projectes avaluats.
S’ha establert el procediment de negociació de les condicions econòmiques definitives
del finançament, a partir de la proposta realitzada pels propis centres seleccionats a la
sol·licitud inicial, que s’inclou a l’Annex 1 dels convenis de finançament de projectes.
Ateses les consideracions anteriors,
Resolc:
Mitjançant aquesta Resolució es notifica als interessats els acords de selecció de manera
definitiva dels projectes avaluats pel Fons de Patents GÍNJOL a la convocatòria 9ª Edició
(Any 2021):
1.- Concedir de manera definitiva els projectes del Fons de Patents GÍNJOL a les
propostes seleccionades que es detallen a continuació:
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A.- Projectes seleccionats finançats corresponents a la convocatòria 9ª Edició (Any 2021):
Codi
2021-09-002
2021-09-006
2021-09-006
2021-09-001

Centres
IJC
ISGLOBAL
IRB
IGTP

Acronim
EPICART
PLP-3
PLP-3
SYNUCLEINOPATHIES DIAGNOSIS2

Import
Nota
10.000,00 € 8,45
5.400,00 € 8,02
4.600,00 €
10.000,00 € 7,98

B.- Projectes no finançats a la convocatòria 9ª Edició (Any 2021)
Codi
2021-09-005
2021-09-005
2021-09-003
2021-09-004

Centres
IBEC
ISGLOBAL
IRTA
IDIBGI

Acronim
TaPA - No MORe Malaria
TaPA - No MORe Malaria
INVASMART-02
DIGI-02

2.- Aprovar el procediment de negociació de les condicions econòmiques definitives del
finançament, a partir de la proposta realitzada pels propis centres seleccionats a la
sol·licitud inicial, que s’inclou a l’Annex 1 del conveni de finançament del projecte
corresponent.
Signat digitalment per Lluís
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