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Modalitat A 
Llavor

Indústria del Coneixement 2016



Modalitat A: Llavor
OBJECTE

Finançament de projectes d’innovació en les fases 1 i 2 dins l’escala de 
maduresa tecnològica  per a la valorització de coneixement amb potencial 

d’incorporació al sector productiu.

• Reforç de la protecció del coneixement generat
• Primeres proves (preprototips)
• Definició de la ruta de comercialització
• Generació del model de negoci
• Anàlisi de viabilitat tecnològica i comercial
• Disseny de prova de concepte
• Altres activitats similars que s’englobin dins d’aquesta fase



Modalitat A: Llavor
OBJECTE



Els objectius, accions i el pal de treball, així com 
l’equip, han d’assegurar que, durant 6 mesos de 
durada dels ajuts obtindran uns resultats que els 
permetran saber si el coneixement que tenen és 

viable des de diferents punts de vista i, a partir d’aquí, 
susceptible de ser comercialitzat i com ho han de fer.

Modalitat A: Llavor
OBJECTE



Modalitat A: Llavor
Criteris d’avaluació

Excel·lència 
cientificotècnica

Respecte de les solucions existents, el perfil 
del producte i el servei a aconseguir

Viabilitat de la proposta Coherència, pla de treball, pressupost i 
factibilitat 

Impacte potencial Estratègia de protecció de la propietat 
industrial o intel·lectual, internacionalització
prevista, necessitat que es pretén satisfer o 
solucionar, grau de maduresa de la idea, 
atractiu comercial

Motivació i capacitat 
innovadora de l’equip

Activitats prèvies, lideratge, connexió amb 
teixit empresarial, motivació i adequació



Modalitat B 
Producte

Indústria del Coneixement 2016



Finançament de projectes destinats a l’obtenció de prototipus i la 
valorització i transferència dels resultats d’investigació generada per 

equips de recerca de Catalunya.

Modalitat B: Producte
Objecte

• Fase de prova de concepte
• Activitats estructurades de caràcter demostratiu
• Que permetin l’assoliment d’una prova de concepte
• En forma de prototipus, escala pilot, prova preindustrial o assaig preclínic, 

entre altres
• Que possibilitin reduir les incerteses sobre la viabilitat tècnica i comercial de 

la tecnologia en desenvolupament



Modalitat B: Producte
Objecte



Modalitat B: Producte
Criteris d’avaluació

Interès de la tecnologia i potencial comercial: Potencial d'innovació de la 
proposta, l'estratègia de protecció dels resultats obtinguts i la llibertat 
d'operació associada; l'impacte social i interès empresarial de la necessitat 
identificada; el grau de maduresa i proximitat al teixit productiu; els contactes 
fets i les empreses interessades en la tecnologia; els avantatges competitius 
identificats respecte a solucions actuals i l'estratègia de comercialització i 
difusió dels resultats obtinguts.

50%

Excel∙lència en la planificació i gestió de la proposta: Es valoren la coherència i 
idoneïtat de la planificació proposada i la factibilitat tècnica i econòmica per 
aconseguir els objectius en el període de temps que estableixen les bases.

25%

Excel∙lència de l’equip de treball: Es valoren les activitats prèvies de recerca i 
transferència fetes, el caràcter multidisciplinari i l'experiència en gestió de 
projectes d'un alt valor afegit.

15%

Alineació amb l’estratègia d’innovació de Catalunya (RIS3CAT) 10%



Principals motius de denegació

TRL fora de la modalitat: massa baix o massa alt (ja està al mercat)
No és innovació tecnològica
Projecte amb un històric de proves llarg que no ha funcionat
Falta suport privat o no és l’adequat
Marc regulatori poc desenvolupat o poc estudiat
L’equip no té experiència en transferència
No s’entén bé el projecte, el que pretén, pla de treball
Calendari mal ajustat



Principals motius de denegació

Dificultats de mercat: 
No hi ha necessitat
Mercat petit/ poc retorn
No aporta res al sector
Ja existeix un producte al mercat que respon a la necessitat
Altres empreses ja ho fan
No s’ha treballat l’estratègia de mercat / no té enfocament comercial



Com podem millorar?

Fer un estudi/cerca prèvia amb les necessitat de mercat, també a 
nivell internacional
Plantejar sempre una estratègia de protecció
Explicacions més acurades dels projectes

Donar més orientacions i fer més pedagogia dels ajuts i els seus 
objectius
Visibilitzar els casos d’èxit
Crear espais per al debat i els dubtes

Implicar les OTRIS
Revisar alguns punts de la convocatòria
Introduir entrevistes en la segona fase d’avaluació


