INTRODUCCIÓ

TÈCNICS D’ENLLAÇ DE LA UV-URV

El CTTi de la Fundació URV és l’entitat creada
l’any 2000 per la Universitat Rovira i Virgili (URV)
per promoure les relacions amb la societat, així
com per identificar i satisfer les necessitats de
l’entorn socio econòmic, cultural i universitari,
mitjançant la gestió de projectes, la transferència
de coneixement i la innovació.

Els tècnics d’enllaç faciliten la relació amb els clients i
col·laboradors, identifiquen oportunitats de negoci
des d’una perspectiva tècnica, incrementen la cartera
de clients i milloren contínuament la qualitat dels
serveis.
Transferència de Tecnologia i Coneixement. Ajuts.
Gestió de projectes

El CTTi és la Unitat de Valorització de la URV
(UV-URV), i engloba les àrees de Transferència de
Tecnologia, Propietat Industrial i Intel·lectual,
Emprenedoria (URV Emprèn) i Ajuts.
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SERVEIS
Oferim a empreses i entitats el coneixement i la
tecnologia de més de 2.000 investigadors de la
URV, agrupats en 147 grups de recerca. Els serveis
que ofereix són els següents:
Assessorament i cerca de solucions a necessitats
d'R+D+I.
Gestió de la propietat industrial i intel·lectual de la
URV. Valorització i comercialització de les tecnologies i productes derivats. Vigilància tecnològica.
Assessorament i suport en la creació d’empreses,
tant a personal URV com a persones emprenedores del territori, mitjançant la Plataforma URV
Emprèn.
Cerca i gestió de fonts de finançament per a
projectes d'R+D+I.

Propietat Industrial i Intel·lectual, Emprenedoria,
Vigilància Tecnològica.
Bernardino García
Tel. 977 558 704 bernardino.garcia@fundacio.urv.cat
Júlia Nebot
Tel. 977 558 211 julia.nebot@fundacio.urv.cat
Yolanda Puerta
Tel. 977 558 211 yolanda.puerta@fundacio.urv.cat

OFERTA D’ESPAIS
El CTTi disposa de 10 despatxos totalment equipats
per cedir, preferiblement, a les empreses sorgides de
la URV. Els despatxos compten amb serveis comuns,
com consergeria, sala de reunions, servei de
fotocòpies / impressió, espais per fer presentacions,
etc.
7 laboratoris preparats per acollir amb seguretat i
confidencialitat a les empreses sorgides de la URV i
aquelles que desitgin externalitzar activitats de
R+D+I.
2 aules multimèdia i 1 sala d'actes dotades dels
equips idonis per a la realització de cursos, seminaris,
jornades, reunions, presentacions comercials i altres
activitats col·lectives.

www.fundacio.urv.cat/transfer
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