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Millor projecte de Transferència de Coneixement
Millor Empresa Innovadora

www.fbg.ub.edu/premis

La Universitat de Barcelona considera de la més gran importància el retorn a la societat
dels coneixements adquirits al llarg dels estudis i la recerca universitaris mitjançant el
desenvolupament de projectes de transferència en qualsevol àmbit així com la creació
d’empreses innovadores basades en el coneixement.
Objectius

Dotació

Els objectius dels premis són:

Premi Antoni Caparrós: 5.000 €
Premi Senén Vilaró: 10.000 €

• Impulsar el retorn a la societat dels coneixements
adquirits al llarg dels estudis i la recerca.

• Valorar la importància dels projectes de transferència

• Aquest import està subjecte a la normativa fiscal vigent.
• La periodicitat dels premis és anual.

• Potenciar la creació d’empreses innovadores basades

Composició del Jurat

de tecnologia, coneixement i innovació.
en el coneixement.

• Reconèixer la capacitat innovadora generada.
• Fomentar la cultura emprenedora en l’àmbit del Grup UB.
• Aconseguir mantenir un contacte més fluid que
permeti estrènyer les relacions amb els titulats de la UB.

Modalitats de Premis
Premi Antoni Caparrós al millor projecte de
transferència de coneixement, tecnologia i innovació.
Premi Senén Vilaró a la millor empresa innovadora.

Requisits
Premi Antoni Caparrós:
S’hi poden presentar projectes de transferència de
coneixement, tecnologia i innovació sorgits de la UB
i de qualsevol entitat del Grup UB.
En aquesta modalitat el jurat podrà atorgar fins a 2 premis
tenint en compte tant l’impacte econòmic com l’impacte
social del projecte valorant factors com l’increment
de la competitivitat de les organitzacions destinatàries,
la divulgació, la participació ciutadana i els beneficis per
a la societat en general.
Premi Senén Vilaró:
S’hi poden presentar empreses innovadores desenvolupades
per un titulat de la UB o vinculat al Grup UB. Han de ser
empreses que tinguin un mínim de 2 anys des de la data
d’inici d’activitats fins a un màxim de 8 anys.
Es podran tornar a presentar projectes no premiats en
anteriors edicions.

Sol·licituds

• El detall de les bases i els impresos de sol·licitud es

poden consultar i descarregar des de l’adreça següent:
www.fbg.ub.edu/premis

•Per participar-hi caldrà omplir la sol·licitud i enviar-la
a premis@fbg.ub.edu

• El termini de presentació de sol·licituds finalitza
el 31 de maig de 2017.

El Jurat encarregat d’atorgar els premis està copresidit
pel rector de la Universitat de Barcelona i president de
la Fundació Bosch i Gimpera i pel president del Consell
Social de la Universitat de Barcelona.
La Fundació Bosch i Gimpera, com a entitat impulsora
i coorganitzadora dels premis, està representada en el
jurat pel seu director general.
Representants de les institucions convocants i d’altres
entitats constituiran la resta de membres del jurat.

Resolució del Jurat
La resolució que emeti el Jurat serà inapel·lable.
El lliurament de premis tindrà lloc en un acte públic,
del qual s’informarà amb antelació suficient, i es durà
a terme a finals de l’any 2017.

Guanyadors de l’Edició 2016
2 Guanyadors al Premi Antoni Caparrós:

• Dra. Marta Cascante, pel projecte “ Valorització dels

residus de l’oliverar per a noves aplicacions en l’àmbit
de la salut”.

• Dra. Mireia Freixa, amb el projecte expositiu:
“Modernisme. Arts, tallers, indústries”.

Premi Senén Vilaró
Minoryx Therapeutics, S.L.
Dr. Antoni Caparrós: Rector de la Universitat de
Barcelona des de l’any 1994 fins l’any 2001. Sota el seu
mandat la Fundació Bosch i Gimpera va donar un nou
impuls a la transferència de tecnologia de la Universitat
de Barcelona, constituint-se com la seva Oficina de
Transferència de Resultats d’Investigació (OTRI) i va
promoure la creació del Parc Científic de Barcelona com
a eixos bàsics del nou sistema d’innovació de la UB.
Dr. Senén Vilaró: Catedràtic de Biologia Cel·lular,
fou un dels primers bioemprenedors de la Universitat
de Barcelona.

Fundació Bosch i Gimpera: premis@fbg.ub.edu • Consell Social: csocial@ub.edu

