II Convocatòria d'Ajudes de la Càtedra Agrobank
per a la transferència del coneixement al sector agroalimentari
Introducció
La Càtedra AgroBank “Qualitat i Innovació en el Sector Agroalimentari” (d'ara endavant “la
Càtedra”) té com un dels seus objectius fonamentals promoure la transferència del
coneixement entre els investigadors de les universitats i centres de recerca espanyols, i el
sector productiu, com una eina fonamental per impulsar la innovació en l'àmbit
agroalimentari.
La innovació, activitat fonamental requerida per satisfer necessitats no cobertes fins al
moment, està íntimament lligada al progrés. En el sector agrari i alimentari encara hi ha
múltiples facetes en les quals hi ha espai per a la innovació, tant mitjançant l'optimització de
les matèries primeres i dels processos, com mitjançant la millora dels productes des dels
seus diferents vessants nutricionals, funcionals, organolèptiques, d'envàs i econòmiques. No
cal oblidar tampoc com des de la innovació es pot contribuir a la sostenibilitat i a la
consecució de l'objectiu d'aconseguir un sistema més respectuós amb el medi ambient.
La Càtedra entén que en molts casos l'activitat investigadora lligada a la innovació requereix
d'un impuls addicional per acabar de traslladar a la societat els descobriments o invencions
que es donen en l'àmbit acadèmic, de manera que els descobriments aconseguits puguin
repercutir en un bé per a la societat que ha finançat aquests treballs. Per això, treballar
conjuntament amb la indústria agroalimentària és bàsic però, en ocasions, la connexió entre
els investigadors i les empreses no és tot el fluïda que seria desitjable, per falta d'informació
sobre el que s'està fent als centres de recerca, o per l'escassetat d'ajudes a la transferència
del coneixement generat.
Objecte
Dotar als grups de recerca espanyols d'una ajuda per poder iniciar la transferència del
coneixement de descobriments o invencions que es trobin en un estat avançat de
desenvolupament al sector productiu agroalimentari, amb el concurs d'una empresa
interessada a implementar aquests avanços del coneixement.

Beneficiaris
Els sol·licitants seran grups de recerca d'universitats i centres de recerca espanyols, que
han de treballar conjuntament amb una empresa espanyola del sector agroalimentari, per al
desenvolupament d'un projecte d'innovació de caràcter limitat.

Finançament
Se seleccionarà un únic projecte que serà finançat amb un total de 9.000 euros. L'import del
premi estarà subjecte a la retenció aplicable segons la legislació vigent.
El finançament concedit al projecte aprovat es desemborsarà de la següent manera:
• El 70% del total concedit al moment de la signatura de l'Acord de Col·laboració (d'ara
endavant “l'Acord”) entre el beneficiari i la Càtedra.
• El 30% restant a la finalització del projecte, recepció de l'informe final i validació dels
entregables que s'identifiquen en l'Acord.
Es consideren finançables les despeses lligades a l'adquisició d'inventariable, fungible,
viatges i dietes (en aquest cas no pot superar més d'un 10% de l'import total de l'ajuda), i
despeses relacionades amb la difusió dels resultats. Es consideren no finançables els costos
de personal, i l'adquisició de material informàtic (ordinadors, portàtils, impressores, tablets,
smartphones, etc.).
Documentació
La documentació a aportar pels sol·licitants, disponible a la pàgina web de la Càtedra
(www.catedragrobank.udl.cat), serà la següent:
- Imprès de sol·licitud.
- Memòria del projecte a desenvolupar.
- Detall del pressupost (incloent costos indirectes, si escau).
- Compromís de l'empresa co-executant del projecte.
- Curriculum vitae de l'Investigador Principal i dels membres de l'equip investigador.
Tota la documentació s'ha d'enviar dins del termini corresponent per correu electrònic a
l'adreça de correu electrònic de la Càtedra: catedragrobank@udl.cat
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A més, només l'imprès de sol·licitud s'ha de presentar al Registre General de la
Universitat de Lleida o a qualsevol dels llocs assenyalats en l'article 38.4 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, sent imprescindible que en la sol·licitud aparegui la data de recepció en
l'organisme públic. En el cas que el sol·licitant opti per presentar la seva sol·licitud per correu
postal certificat, ho farà en sobre obert perquè la sol·licitud sigui datada i segellada pel
funcionari de Correus.
També podrà presentar-se mitjançant la instància genèrica del registre electrònic de la
Universitat de Lleida, accessible a l'adreça:
https://seuelectronica.udl.cat/registreelectronic.php
En aquest cas, l'imprès de sol·licitud s'ha d'adjuntar a la instància genèrica en format pdf.
Terminis
El termini per a la presentació de sol·licituds s'inicia el 1 de maig de 2018 i finalitza el 16 de
juliol de 2018 a les 14.00h.
Abans d'acabar el mes de juliol de 2018 es publicarà a la pàgina web de la Càtedra una llista
provisional de les sol·licituds que han estat admeses per complir tots els requisits, i es
comunicarà a tots els sol·licitants la sol·licitud dels quals s'hagi denegat la causa de la
denegació. En el cas que ho estimi necessari, la Càtedra AgroBank podrà sol·licitar als no
admesos informació complementària, que haurà de ser enviada en un termini màxim de 7
dies naturals des que es produeixi la comunicació. Una vegada acabat aquest termini es
publicarà la llista definitiva de candidats.
Durant el mes de setembre de 2018 el Jurat avaluarà les sol·licituds i al octubre de 2018 es
procedirà a la resolució del premi, que es comunicarà al guanyador i es farà públic a la web
de la Càtedra AgroBank.
L'acte de signatura de l'Acord de Col·laboració, que tindrà lloc una vegada fallat el premi,
serà públic i es realitzarà a la Universitat de Lleida, o en el lloc que la Càtedra designi
alternativament, i deurà explicar obligatòriament amb l'assistència de l'Investigador Principal
del projecte premiat i d'un representant de l'empresa implicada en el projecte.
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Procés de selecció
El jurat de l'ajuda estarà compost pel Director de la Càtedra AgroBank i els membres del
Comitè Assessor Científic Tècnic de la mateixa. En cas que es consideri necessari per a la
millor avaluació de les sol·licituds, el jurat podrà recórrer a la consulta d'experts externs.
En cas d'incompatibilitat de qualsevol membre del jurat amb alguna de les propostes
presentades, es procedirà a la seva substitució per un altre expert de reconegut prestigi.
El jurat establirà els criteris per avaluar l'excel·lència dels projectes presentats, atenent, com
a mínim a:
1.- Nivell científic-tecnològic.
- Rellevància i originalitat de la proposta.
- Potencial innovador del projecte.
- Experiència cientificotècnica prèvia del grup en el tema del projecte proposat.
- Robustesa, idoneïtat i factibilitat científic tècnica de la solució plantejada.
2.- Impacte.
- Mercat al que es dirigeix el projecte: identificació de l'oportunitat de negoci, valoració
preliminar de la mida del mercat, barreres d'accés al mateix, competència, etc.
- Potencial de transferibilitat: s'avaluaran les explicacions sobre el procés necessari perquè
el projecte pugui arribar al mercat o ser llicenciat a tercer.
3.- Anàlisi de la propietat industrial.
- Els projectes han de justificar la factibilitat de la protecció industrial de les tecnologies o
invencions associades al projecte. En defecte d'això, les sol·licituds han de justificar la no
necessitat/possibilitat de protecció industrial i com es pensa valoritzar el projecte.
4.- Equip investigador.
- S'avaluarà les capacitats i trajectòria de l'Investigador Principal, l'adequació de l'equip
investigador als objectius plantejats en el projecte, i l'experiència cientificotècnica,
d'innovació, desenvolupament i transferència de coneixement dels col·laboradors implicats
en el projecte per part de l'empresa.
5.- Adequació de l'actuació proposada.
- Estat actual del projecte des del punt de vista de transferibilitat i desenvolupament.

Página 4 de 7

- Viabilitat del pla de treball: s'analitzarà el plantejament de treball inclòs en l'actuació
proposada i la seva adequació a la temàtica i estat del projecte.
- Adequació del pressupost sol·licitat als objectius perseguits: es valorarà la idoneïtat dels
recursos aportats i sol·licitats i que seran emprats per al desenvolupament de l'actuació.

Termini d'execució
Ja que la present convocatòria va dirigida a projectes que es trobin ja en un estat avançat de
desenvolupament, les actuacions descrites en la sol·licitud aprovada tindran un termini
màxim d'execució de sis mesos. El període d'execució es començarà a explicar des de la
data de signatura de l'Acord de Col·laboració entre la Càtedra i el beneficiari de l'ajuda.
La Càtedra podrà, amb caràcter excepcional, concedir una pròrroga d'execució si el
beneficiari ho sol·licita per escrit un mes abans de la finalització del termini i aporta la
suficient justificació de la necessitat d'estendre l'execució de l'actuació. La concessió de
pròrroga tindrà un caràcter plenament discrecional i la decisió de la Càtedra sobre la
concessió o no concessió de la pròrroga no podrà ser recorreguda en cap cas.
Difusió dels resultats
Els beneficiaris es comprometen a participar en els actes de difusió d'aquest projecte
organitzats des de la Càtedra, especialment l'acte de presentació pública del projecte al seu
inici i un acte amb l'exposició dels principals resultats obtinguts en el mateix a la seva
finalització.
Al final del projecte, i en un termini no superior a un mes després de la seva conclusió, es
lliurarà un informe detallat sobre les activitats realitzades i els resultats obtinguts fruit dels
treballs realitzats, i una fitxa tècnica amb els resultats més rellevants per a la seva difusió a
través de la pàgina web de la Càtedra. El lliurament d'aquest informe és requisit
indispensable per poder procedir al pagament de la segona part de l'ajuda concedida. De la
mateixa manera, la Càtedra pot requerir justificació econòmica de les despeses efectuades
finançades per l'ajuda per a la comprovació que l'ajuda ha estat emprada en despeses
considerades com financiables segons les presents bases.
En el cas que de la realització del projecte sorgís alguna publicació científica, divulgativa o
comunicació a congressos, en ella s'esmentarà explícitament a la Càtedra a l'apartat
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d'agraïments, assenyalant a la mateixa com a font de finançament, i incloent el logotip de la
Càtedra, sempre que sigui possible.
Confidencialitat
Tota la informació i documentació empresarial, científica, tècnica, comercial, o de qualsevol
altra naturalesa relativa als sol·licitants i projectes presentats a la convocatòria serà tractada
amb la més absoluta confidencialitat, tant pel que fa als objectius dels projectes, com als
continguts específics de cadascun d'ells. La Càtedra només podrà utilitzar la informació de
caràcter descriptiu del projecte per a finalitats relacionades amb la difusió de la present
convocatòria d'ajudes, i només en la mesura necessària a aquest efecte.
Protecció de dades
La Càtedra, en compliment de l'establert en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de
Caràcter Personal, EL 15/1999 de 13 de desembre, i legislació de desenvolupament,
incorporarà les dades de caràcter personal dels investigadors o qualsevol altra persona
física que figuri en els documents de sol·licitud a la base de dades de la Càtedra, i només
seran utilitzats per a l'avaluació de les propostes.
La mera participació en la convocatòria suposa l'acceptació expressa d'aquesta clàusula,
que ha de ser notificada per les entitats sol·licitants a totes i cadascuna de les persones
incloses en la sol·licitud, independentment de la seva condició dins de la mateixa.
El titular de les dades personals pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació
i oposició remetent la seva sol·licitud a la Càtedra, o mitjançant correu electrònic a
catedragrobank@udl.cat adjuntant còpia del seu DNI o document acreditatiu de la seva
identitat.
Jurisdicció i llei aplicable
Les qüestions de litigi que poguessin sorgir respecte a aquestes bases i a l'Acord de
Col·laboració hauran de resoldre's per la jurisdicció civil.
Les parts renuncien expressament a qualsevol altre fur que els pogués correspondre i se
sotmeten als Jutjats i Tribunals de Lleida, per al coneixement i per a la decisió de les
qüestions que poguessin derivar-se d'aquesta convocatòria i la seva resolució.
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Qualsevol transgressió de les estipulacions d'aquestes bases permetrà a la Càtedra optar
per rescindir el compliment de les obligacions econòmiques que comporta.
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