FONS PER A L’IMPULS DE LA INNOVACIÓ – FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA
CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA ‘MENTOR IN RESIDENCE’

PREGUNTES FREQÜENTS
1 Perquè un projecte sigui elegible, cal que compleixi tots els requisits
dels projectes inclosos en el punt 3 de les bases de la convocatòria?
Sí. Perquè un projecte sigui elegible en el marc del programa Mentor in Residence ha
de complir tots els punts que s’enumeren en les bases:
•
•

•

Que tingui potencial d’esdevenir una nova empresa spin-off de la UB amb el
suport de la Fundació Bosch i Gimpera.
Que estigui en procés de constituir-se com a nova spin-off de la UB basada
en coneixements o tecnologia que siguin totalment o parcialment titularitat de
la UB.
Que els investigadors del projecte estiguin compromesos a complir-ne els
objectius amb la finalitat d’acabar constituint una nova spin-off de la UB.

En qualsevol cas es podran presentar a aquesta convocatòria els projectes
emprenedors que estiguin en fase d’avaluació per part de l’Àrea de Creació
d’Empreses (ACE) de la Fundació Bosch i Gimpera (FBG). Per als projectes que no
hagin estat comunicats a l’ACE de l’FBG en el moment de l’obertura de la
convocatòria vegeu, més avall, la pregunta 3.

2 Hi ha algun criteri per identificar si un projecte no és elegible?
Sí. Qualsevol projecte que es trobi en qualsevol dels supòsits següents –en un o en
més d’un– serà descartat automàticament com a candidat al programa Mentor in
Residence:
•
•
•

•

Projectes que pretenguin avaluar la viabilitat d'un projecte d'investigació.
Projectes en relació amb els quals l’equip emprenedor i l’FBG no arribin a un
acord respecte al mentor que hauria de tutelar el projecte.
Projectes amb finançament de diferent naturalesa (patrocini de la indústria,
soci inversor o ajut públic) que tinguin també com a objectiu aconseguir
l’assessorament d’un mentor, llevat que els fons procedents d’aquestes fonts
es destinin a cofinançar el projecte; en aquest cas, se’n minoraria l’import.
Projectes que hagin estat objecte d’una valoració negativa per part de l’ACE
de l’FBG d’acord amb els seus procediments de treball habituals.
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•

Projectes la tecnologia o els drets d’explotació dels quals siguin propietat
d’una empresa o hagin estat llicenciats a una empresa.

3 Es poden finançar projectes que no hagin estat presentats prèviament
a l’Àrea de Creació d’Empreses de l’FBG?
No. Aquesta convocatòria va destinada exclusivament a projectes que es trobin en
fase d’avaluació per part de l’Àrea de Creació d’Empreses de la Fundació Bosch i
Gimpera.
En el cas dels projectes que no hagin estat comunicats a l’Àrea de Creació
d’Empreses de la Fundació Bosch i Gimpera en el moment de l’obertura de la
convocatòria, el procediment que caldrà seguir és el següent:
1. Amb anterioritat (o simultàniament) a la presentació del formulari de l’ajut, cal
enviar el Formulari d’Idea de Negoci a idea@fbg.ub.edu [link formulari FIN])
per tal que el projecte sigui avaluat.
2. L’Àrea de Creació d’Empreses avaluarà el projecte d’acord amb els seus
procediments interns de treball.
Aquests projectes passaran automàticament a ser elegibles un cop se’ls hagi
assignat un codi UB-ACE, amb el qual s’indica que l’ACE ha considerat que són
projectes que estan en procés de crear una empresa, que han demostrat resultats
prometedors susceptibles de ser explotats per una empresa de nova creació, i que
s’ha identificat la necessitat d’incorporar un mentor a l’equip emprenedor per tal
d’impulsar la creació d’una nova spin-off de la Universitat de Barcelona.
El fet de presentar simultàniament el Formulari d’Idea de Negoci i el formulari de l’ajut
Fons de Valorització de l’F2I no garanteix en cap cas que la proposta sigui elegible.

4 Puc sol·licitar l’ajut si no disposo de la figura del mentor?
Sí, tot i que és recomanable posar-se prèviament en contacte amb l’Àrea Creació
d’Empreses de la Fundació Bosch i Gimpera per tal que us ajudi a cercar un mentor
vàlid per al vostre projecte, ja que amb la col·laboració d’aquest mentor podreu
presentar una candidatura molt més sòlida. El mentor serà escollit de mutu acord
entre l’equip emprenedor i l’FBG en tots els casos.

5 Puc sol·licitar l’ajut per realitzar una subcontractació?
Sí, l’ajut està destinat a la subcontractació d’un mentor.
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En qualsevol cas, totes les subcontractacions es regiran per la normativa
corresponent de la Fundació Bosch i Gimpera.

6 A l’hora d’executar el projecte, quin procediment he de seguir per fer
pagaments?
Per a totes aquelles despeses que estiguin previstes en el pla de treball (pactat
durant el procés d’avaluació), cal informar per escrit el tècnic de justificació
econòmica assignat al projecte del fet que es durà a terme la despesa, i adjuntar-hi el
pressupost i l’ordre de pagament (en la qual s’ha d’indicar el concepte tal i com es va
formular en la sol·licitud). El tècnic autoritzarà la despesa, i un cop rebuda la factura a
nom de la Fundació Bosch i Gimpera es realitzarà el pagament.
No es pagarà cap despesa sense la factura corresponent.

7 Què passa si la despesa es desvia del pressupost inicial o si he de fer
una despesa no pressupostada?
En cas que es produeixin desviacions respecte al pressupost, que calgui executar
alguna cosa no pressupostada o que es canviï de proveïdor o de mentor, cal
informar-ne per escrit el tècnic assignat al projecte, tot indicant els motius que
justifiquen aquest canvi. La despesa total del projecte no pot superar en cap cas,
però, el pressupost concedit. Si no s’executa tot allò que s’havia pactat, els fons
romanents s’hauran de retornar a la Fundació Bosch i Gimpera.
Per tal que un canvi pressupostari sigui efectiu ha d’haver estat autoritzat per escrit
per la Fundació Bosch i Gimpera.

8 S’apliquen overheads a aquests projectes?
No. Com que es tracta d’ajuts per fomentar la innovació i concedits per la Fundació
Bosch i Gimpera, no s’hi apliquen overheads.

9 Es poden finançar projectes els resultats o els drets d’explotació dels
quals siguin (prèviament a la sol·licitud de l’ajut) propietat d’una
empresa?
No.
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10 Es poden justificar despeses executades prèviament a la concessió de
l’ajut però relacionades amb el pla de treball?
No. Tal com s’indica en les bases, “es consideren despeses subvencionables
aquelles que estiguin directament relacionades amb el pla de treball presentat que
s’hagin compromès durant el període d’execució (a comptar des de la concessió de
l’ajut)“.
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