ÀREA D’EMPRENEDORIA

Valoració de resultats susceptibles de ser protegits i la seva protecció mitjançant una patent o
altres instruments de protecció de la PI
mitjançanat l’Àrea de Propietat Industrial i
Intel·lectual. Si tens un projecte de recerca amb
potencial de mercat, contacta amb nosaltres.

El Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació
de la Fundació URV (FURV) posa a disposició
d’empreses i organitzacions l’oferta cientificotècnica
dels grups de recerca de la Universitat Rovira i Virgili
(URV) i dóna suport a la comunitat universitària en
temes de creació d’empreses i de Propietat Industrial
i Intel·lectual (PI). La FURV és la Unitat de Valorització de la URV.

VIVER D’EMPRESES

L’Àrea d’Emprenedoria té com a objectius fomentar
l’esperit emprenedor de la URV i promoure la
creació d’Empreses de Base Tecnològica (EBT) que
sorgeixen dels resultats derivats del coneixement
científic a l’entorn de la URV.

El viver d’empreses de la FURV potencia i fomenta
l’establiment de les EBT creades com a resultat de la
investigació en el si de la URV oferint un espai per
comercialitzar idees, coneixement, tecnologies o
productes , mitjançant:

TENS UNA IDEA DE NEGOCI... VOLS CREAR
LA TEVA EMPRESA? EN QUÈ POT AJUDAR-TE
LA UNITAT DE VALORITZACIÓ DE LA URV?

La cessió de despatxos equipats i preparats per
acollir les EBT.

Qualsevol iniciativa empresarial provinent de l’àmbit
universitari pot rebre l’assessorament que ofereix la
FURV. L’Àrea d’Emprenedoria dóna assessorament i
suport als emprenedors, per tal que desenvolupin la
seva idea de negoci, fent-la realitat mitjançant els
serveis següents:
Avaluació de la idoneïtat de la idea de negoci i
viabilitat del projecte empresarial. L’Àrea
d’Emprenedoria realitza l’avaluació inicial sobre
la creació de l’empresa.

Seguiment i suport continuat a les EBT creades.

La cessió de laboratoris preparats per treballar
amb plantes pilot o fer demostracions, garantint
la màxima confidencialitat.
La possibilitat d’integrar enginyers i llicenciats
de la URV a les EBT creades.
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Assessorament sobre el Pla d’Empresa. La Càtedra sobre el Foment de l’Emprenedoria i la
Creació d’Empreses de la URV col·labora i
dóna suport a l’Àrea d’Emprenedoria.
Assessorament sobre les fonts de finançament
públiques i privades, tant en l’etapa inicial com
en etapes posteriors de l’EBT: informació sobre
convocatòries de premis, concursos, ajuts,
prèstecs i formació enfocada a l’activitat empresarial.

www.fundacio.urv.cat/transfer

