BASES DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA PROPI DEL VICERECTORAT
D'INVESTIGACIÓ, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ PER AL FOMENT DE LA I+D+I EN
LA UNIVERSITAT D'ALACANT 2015 (Resolució de 2 de Juny de la vicerectora d’Investigació,
Desenvolupament i Innovació)

ANNEX XIII
AJUDES PER A PROVES DE CONCEPTE
1. Objecte i finançament pressupostari
Estimular el desenvolupament de projectes d’investigació aplicada i afavorir la transferència de
tecnologia al teixit productiu a través de la realització de proves de concepte sobre resultats
d’investigació que permeten augmentar el valor dels mateixos, verificar la seua viabilitat tècnica
i econòmica, i fer-los més atractius per a les empreses.
Finançament pressupostari. La quantia màxima destinada a finançar les ajudes d'aquest
subprograma s'estima en 50.000 euros. La concessió de les ajudes queda condicionada a
l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució
2. Accions susceptibles d'ajuda
Projectes de prova de concepte a executar, en un termini màxim de 12 mesos a partir de la
data establida en la resolució, per un equip d’investigació format per personal docent i
investigador de la Universitat d'Alacant que reunisca els requisits establits en aquest annex.
Es consideraran projectes de prova de concepte, aquells projectes que aborden proves o
actuacions posteriors a l'obtenció d'un resultat d’investigació amb l'objectiu d'explotar-ho
econòmicament. Aquestes proves permetran la validació d'una tecnologia quan és sotmesa a
condicions reals.
Els projectes de prova de concepte seran projectes de validació de l'interès comercial dels
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 dels resultats.
D'aquesta manera, en aquests projectes, el grup d’investigació haurà d'anar acompanyat d'una
empresa per al desenvolupament de les prova de concepte.
No es tractarà de projectes d’investigació, ni de nous desenvolupaments tècnics. Els projectes
de prova de concepte poden incloure també activitats d'informació tecnicoeconòmica i
prospecció de mercat que contribuïsquen a augmentar el valor d'un determinat resultat i/o de
les seues possibilitats de transferència.
La dotació màxima per a cadascuna de les ajudes concedides als projectes de prova de
concepte serà de 25.000 euros.
Les ajudes previstes en aquest annex es destinaran a cobrir les següents despeses, sempre
que estiguen directament relacionades amb el projecte de prova de concepte sol·licitat:
- Despeses de personal contractat: no haurà de superar el 50% del pressupost total,
excepcionalment si quedara degudament acreditada en la memòria de la proposta presentada
la necessitat de superar aquest percentatge, la comissió avaluadora podrà concedir un
finançament superior per a aquesta partida
- Despeses d'execució: material fungible, petit equipament, viatges i dietes del personal adscrit
al projecte, sempre que estiguen directament relacionades amb la consecució dels objectius de
l’investigació proposats, contractació amb Serveis Tècnics d’Investigació i altres despeses
externes.
La percepció d'una d'aquestes ajudes és compatible amb altres ajudes o subvencions per a la
mateixa finalitat, sempre que conjuntament no superen el cost total del pressupost inicial del
projecte.
3. Requisits dels sol·licitants
Equips formats com a mínim per 2 investigadors o investigadores a temps complet, o en
còmput equivalent, vinculats estatutària o contractualment com a personal docent i investigador
a la Universitat d'Alacant i en servei actiu. L'investigador o la investigadora principal ha de

posseir el títol de doctor o doctora
El personal docent i investigador que integre l'equip que va a desenvolupar el projecte de prova
de concepte haurà de complir els següents requisits:
a) Estar vinculat estatutària o contractualment com a personal docent i investigador a la
Universitat d'Alacant i en servei actiu.
b) Pertànyer a un grup d’investigació registrat en la Universitat d'Alacant.
c) Romandre en l'equip d’investigació durant tot el període d'execució realitzant les tasques
compromeses (excepte quan la relació contractual o estatutària amb la Universitat d'Alacant
s'extingisca o interrompa per motius justificats). En qualsevol cas l'equip d’investigació ha de
respectar els requisits mínims de composició exigits en la convocatòria.
Cap investigador o investigadora podrà figurar en més d'una sol·licitud d'ajuda d'aquest annex i,
en cas que es done aquesta circumstància quedaran invalidades totes les sol·licituds on figure.
Cap grup d’investigació podrà tenir assignada més d'una ajuda en aquesta convocatòria
És necessari que en cada projecte de prova de concepte es vincule una empresa o institució
privada com a potencial receptor de la tecnologia a transferir i que aquesta empresa cofinançe
almenys un 50% del pressupost total mitjançant aportació exclusivament dinerària. En cas de
no aconseguir-se el pressupost total amb l'ajuda concedida i el cofinançament de l'empresa, el
grup haurà de presentar un compromís de cofinançament per la quantitat no coberta.
La tecnologia sobre la qual es base el projecte de prova de concepte ha d'estar
patentada/protegida o ser susceptible de protecció sota alguna de les modalitats de Propietat
Intel·lectual i Industrial abans de la finalització del projecte.
4. Presentació de sol·licituds
Les sol·licituds es presentaran d'acord amb el que especifiquen les normes generals de
procediment d'aquesta convocatòria.
Per a realitzar la presentació de sol·licituds caldrà emplenar un formulari de sol·licitud i una
memòria tècnica que inclourà com a mínim els següents apartats:
- Descripció de la tecnologia
- Estat de desenvolupament
- Sectors d'aplicació
- Objectius de valorització per a la tecnologia.
- Programa de treball de la prova de concepte.
- Característiques de l'empresa receptora i pressupost cofinançat.
- Precontracte o compromís signat de la participació i cofinançament de l'empresa en el
projecte de prova de concepte.
- Pressupost del projecte
Per a les ajudes contingudes en el present annex se estableixen dos terminis de presentació
de projectes. Un primer de l’1 al 31 de juliol de 2015 i un segon de l’1 al 30 de novembre de
2015. Aquest segon termini sotmès a la disponibilitat pressupostaria.

5. Resolució
Les sol·licituds seran avaluades per una comissió presidida per la vicerectora d’Investigació,
Desenvolupament i Innovació, i composta per la directora del Secretariat de Transferència de
Coneixement, que actuarà com a secretària, el director adjunt del Servei de Gestió de
d’Investigació i Transferència de Tecnologia, i 2 membres del personal docent i investigador
amb almenys dos trams d’investigació i designats pel rector a proposta de la vicerectora
d’Investigació, Desenvolupament i Innovació, que actuaran com a vocals.
Criteris d'avaluació
Entre les propostes que es presenten es valorarà:
1. Excel·lència Tècnica, fins a 60 punts, on es tindran en compte els següents elements:
1.1. CV de l'equip participant: CV acadèmic i contractes d’investigació Art. 83, llicències de
patents i projectes públics en col·laboració amb empreses.
1.2. Qualitat científica i viabilitat tècnica de la proposta.
1.3. Potencial d'innovació de la proposta.
1.4. Probabilitat d'aconseguir els objectius amb el pressupost sol·licitat i en el període de temps
establit en la convocatòria.

2. Potencial de Mercat, fins a 40 punts, on es tindran en compte els següents aspectes:
2.1. Viabilitat comercial: Mercat al que es dirigeix i avantatge competitiu del producte resultant
2.2. Grau de maduresa de la idea:
2.3. Importància social de la necessitat que es busca satisfer o solucionar.
2.4. Potencial de Transferència: Proximitat al mercat. Barreres d'entrada de la tecnologia al
mercat.
2.5. Sostenibilitat i impacte ambiental.
3. Interès de l'empresa considerat a través del cofinançament compromès.

Aquelles propostes que no superen el 50% de la nota màxima en un dels dos apartats anteriors
no seran finançades.

6. Seguiment i justificació
L'acceptació de l'ajuda haurà de ser comunicada per la persona beneficiària en el termini
màxim de 15 dies a partir de la publicació de la resolució de concessió, en cas contrari
s'entendrà que renuncia a l'ajuda concedida.
Juntament amb l'acceptació s'haurà d'aportar conveni amb l'empresa.
En un termini màxim de 3 mesos des de la data de finalització del període d'execució del
projecte, l'investigador o la investigadora principal haurà de remetre al Vicerectorat
d’Investigació, Desenvolupament i Innovació, l'informe final on es faça constar els resultats
obtinguts, la justificació de la utilització de l'ajuda rebuda d'acord amb el pressupost inclòs en la
sol·licitud (llistats de gestió econòmica) i una còpia del justificant de recepció de la presentació
dels resultats o entregables a l'empresa amb la qual s'ha desenvolupat la prova de concepte.
Finalitzat el període d'execució del projecte, les quantitats de l'ajuda que no s'hagen justificat es
reintegraran al Vicerectorat d’Investigació, Desenvolupament i Innovació.

