CONVOCATÒRIA PER A SERVEI D’ASSESSORAMENT EN MATÈRIA DE PROPIETAT INDUSTRIAL I
INTEL·LECTUAL PER A GRUPS DE RECERCA DE LA XRE4S
ORGANITZADOR
IREC és el coordinador de la Xarxa d'R+D+I Energy for Society (XRE4S). La XRE4S està composta per
més de 500 investigadors en el camp de l'energia que pertanyen a 39 grups d'investigació de 14
entitats de recerca catalanes. La XRE4S ha dissenyat un programa de transferència de tecnologia i
valorització per augmentar l'impacte de la transferència de tecnologia energètica al teixit industrial i
social a Catalunya amb l'objectiu de convertir la regió en un pol d'innovació energètica a nivell
internacional. Una de les activitats és el programa d’assessorament en matèria de propietat
industrial i intel·lectual IP SERVICES & TRANSFER LAB TO MARKET (IP S&T L2M)
OBJECTIU
La XRE4S obre convocatòria per a oferir serveis d’assessorament als grups de la XRE4S en el procés
de valorització i transferència, concretament en l’assessorament en matèria de propietat industrial i
intel·lectual i en la revisió legal dels contractes de transferència. Els serveis elegibles en el programa
IP SERVICES & TRANSFER LAB TO MARKET (IP S&T L2M) seran els següents:
1. Estudis de patentabilitat: Elaboració d’un informe que detalli l’anàlisi dels requisits de
patentabilitat en quant a novetat, activitat inventiva i aplicació industrial, realitzant un
exhaustiu anàlisi de l’estat de l’art en relació a la invenció corresponent.
2. Informe de Llibertat d’Operacions (Freedom to Operate): A partir d’una descripció d’un
producte, tecnologia o invenció proposat, es realitza una recerca exhaustiva a diferents
països, de tots els documents rellevants que es troben actualment en vigor en aquells
països en què es desitgi operar, a fi de determinar amb certesa que no hi ha documents en
vigor en aquests països que impedeixin la seva lliure fabricació i/o comercialització.
3. Assessorament sobre el mitjà de protecció més adequat: Assessorament legal sobre la
millor estratègia de protecció de la propietat intel·lectual referent a un producte,
tecnologia o invenció.
4. Assessorament legal en la revisió de contractes de transferència de tecnologia i
coneixement
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ELEGIBILITAT I SOL·LICITUDS
Són elegibles les tecnologies dels grups de recerca membres de la XRE4S, concretament en el camp
de l’energia o que tinguin una aplicació energètica. També es pot demanar assessorament per a
estratègia de protecció de softwares (serveis 3 i 4).
Les sol·licituds es presentaran a través de la OTRI de l’entitat membre de la XRE4S o a través del
promotor del grup (en el cas d’entitats amb un sol grup membre o que així s’hagi identificat en la
memòria de la XRE4S) omplint el formulari següent: https://forms.gle/MRuWCh3qrg41Nnn78
Entitat
Grup
Contacte TTO
Contacte Investigador
Servei sol·licitat
Breu descripció de la tecnologia
Expliqueu
l'estratègia
de
protecció i la necessitat del
servei
Agències de propietat industrial
i intel·lectual amb qui soleu
treballar
Les sol·licituds es poden fer a partir del 15 de setembre del 2021 i fins a fi de pressupost.
La XRE4S avaluarà les sol·licituds en funció dels següents criteris de priorització i comunicarà si la
sol·licitud es seleccionada o no. La XRE4S gestionarà directament la contractació i facturació del
servei amb l’agència de la propietat industrial i intel·lectual. El Grup o la OTRI corresponent seran
responsables del seguiment tècnic del servei contractat per la XRE4S.
CRITERIS DE PRIORITZACIÓ FINANÇAMENT XRE4S:
-

Preferència per les tecnologies identificades a la base de dades i catàleg de la XRE4S
Preferència per tecnologies resultants de la recerca conjunta de dos grups membres de la
XRE4S
Ordre de presentació tot garantint una representativitat equitativa de diferents grups i
institucions
Disponibilitat pressupostària

COST MÀXIM UNITARI:
1. Estudis de patentabilitat: màxim 2.500 euros
2. Anàlisis FTO: màxim 5.000 euros
3. Assessorament estratègia de la propietat industrial i intel·lectual: màxim 200 €/h (màxim
2.900 euros per servei)
4. Assessorament en revisió de contractes de transferència: màxim 200 €/h ( màxim 800 euros
per servei)
Aquests costs són sense IVA
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CONFIDENCIALITAT
Al participar en aquesta convocatòria, els grups de Recerca de la XRE4S autoritzen que la informació
que comparteixen amb IREC, com a coordinador de la XRE4S, es comparteixi amb l’agència de
propietat intel·lectual i industrial seleccionada pel servei.
La informació es tractarà com a confidencial segons marca l’acord de col·laboració de la XRE4S signat
el 16 d’abril del 2020 per totes les entitats.
Per a la justificació econòmica del servei, l’equip promotor de la XRE4S necessitarà l’informe final
realitzat.
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