
Precipita: nova plataforma de crowdfunding per a pr ojectes de recerca i divulgació

13.01.2015  Notícies del Parc    -   La FECYT va presentar el
passat 16 de gener a l'Institut de Neurociències de  la UAB la
iniciativa Precipita, una plataforma de crowdfundin g exclusiva
per la ciència

Precipita neix com una plataforma exclusiva per a projectes de
recerca i divulgació científica de centres públics d’investigació.
Segons la FECYT, la Federació Espanyola per la Ciència i la
Tecnologia, aquesta nova eina pretén ser “un punt de trobada entre
els investigadors i les persones interessades en la ciència”.

El seus objectius principals són dos. Per una banda, aquesta nova iniciativa vol donar suport als investigadors oferint
una nova font de finançament però també la possibilitat de donar a conèixer els seus projectes de manera que la
societat els entengui i els valori. Per altra banda, per mitjà d'aquesta eina, el ciutadà tindrà l'oportunitat de descobrir
projectes científics de diverses disciplines. D'aquesta manera la plataforma pretén implicar activament al ciutadà en
la ciència, augmentant a més la seva cultura científica. 

Precipita admet projectes de totes les disciplines: Agricultura, Biologia, Biomedicina, Tecnologia de Materials,
Ciències de la Computació i Tecnologia Informàtica, Ciència i Tecnologia dels Aliments, Ciències de la Terra,
Ciències Socials, Física i Ciències de l'Espai, Enginyeria Elèctrica, Electrònica i Automàtica, Enginyeria Mecànica,
Naval i Aeronàutica, Matemàtiques, Medicina, Química i Tecnologia Electrònica i de Comunicacions.

El projectes presentats podran demanar un màxim de 25.000 euros que hauran d'aconseguir en un període de 90
dies. Si passat aquest temps el projecte no assoleix l'objectiu mínim establert, es retornarà l'import íntegre de la
donació. 

Amb cada aportació es rebrà una recompensa individual, en agraïment a la col·laboració, que varia en funció de la
quantitat econòmica que s'aporti. Les recompenses poden ser tangibles (un objecte relacionat amb el projecte, una
publicació, etc) o intangibles (agraïment personalitzat, visites al centre d'investigació, participació en les activitats de
divulgació, invitació a conferències, etc.).

Tant si busques més informació sobre com presentar al teu projecte o com participar en una donació, entra al web
de Precipita. 
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