SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A LA INTENSIFICACIÓ DE
LES ACTIVITATS DE TRANSFERÈNCIA PEL CURS 2021-22
DADES DEL/DE LA SOL·LICITANT
Nom i cognoms:
Grup de recerca:
Departament:
Facultat:
INFORMACIÓ DELS REQUISITS ACREDITATS
El sol·licitant presenta la sol·licitud en base a l’acreditació de (marqueu només una opció):
a) Ser investigador/a principal de projectes d’R+D+i no competitiva amb tercers per import
superior a 90.000 € (mitjana anual de contractació dels darrers 3 anys 2018-2020).



Codis dels projectes d’R+D+i no competitiva: ...........................................................
....................................................................................................................................



b) Ser un professor/a de temps complert i acreditar haver iniciat, com investigador/a principal,
activitats de transferència en la modalitat de contractació de projectes d’R+D+i amb tercers en
el darrer any 2020.
Codis dels projectes d’R+D+i no competitiva: ...........................................................
....................................................................................................................................



c) Ser investigador/a de la Universitat de Barcelona, promotor/a de la creació d’una empresa
participada per la UB que exploti resultats de la recerca desenvolupada a la UB (spin-off) que
hagi estat constituïda després de l’1 de gener del 2018 i abans de la publicació d’aquesta
resolució. L’empresa spin-off haurà de tenir en vigor un contracte art. 83 de la LOU amb la UB
per un import mínim de 5.000 €.
Nom de l’empresa spin-off: .......................................................................................



d) Ser investigador/a principal d’un grup de recerca que tingui l’acreditació TECNIO.

SOL·LICITA: Participar en la Convocatòria d’ajuts per a la Intensificació de les activitats de transferència pel
curs 2021-22, convocada per la Vicerectora d’Emprenedoria, Innovació i Transferència de la UB per
resolució de data 23 de juliol de 2021, sotmetent-se expressament a les bases de la convocatòria en la
Modalitat (marqueu només una opció):



Modalitat A: activitats de promoció,
impuls i consolidació del grup



Modalitat B: professor associat amb
dedicació 2+2.

Nom i cognoms del/de la sol·licitant

Vist-i-plau del/de la Director/a del Departament

(Signatura)
Barcelona, .............. de ....................... de 2021

(Signatura)
Barcelona, .............. de ....................... de 2021

