
Obertes les convocatòries Llavor i Producte del pro grama Indústria del Coneixement

12.01.2015  Notícies del Parc    -   El programa preveu la
mobilització d’uns 30 milions d’euros en 5 anys, pe ríode durant
el qual es podran atorgar ajuts financers i no fina ncers a prop
de 300 projectes empresarials basats en la recerca
El programa Indústria del Coneixement pretén afavorir el
desenvolupament de noves empreses de base científica (spin-offs),
derivades de la recerca que es duu a terme a les universitats i els
centres de recerca, en el marc de l’estratègia per transferir la
tecnologia i el coneixement generats en l'entorn acadèmic i científic
al sector empresarial.

Les convocatòries públiques Llavor i Producte seran gestionades per l’AGAUR i s’aniran obrint al llarg del mes de
gener de 2015.

Pel que fa a la convocatòria Llavor, es preveu atorgar 20 ajuts destinat a la protecció del coneixement i els primers
treballs de desenvolupament de producte, amb un import de fins a 25.000 euros per a cadascun d’ells. També
s’oferirà formació, assessorament i mentoratge sobre gestió empresarial, que seran coordinats per la Universitat de
Califòrnia, Berkeley.

Pel que fa a la convocatòria Producte, es preveu atorgar anualment ajuts de fins a 100.000 euros per a uns 15
projectes amb l’objectiu de prototipar la tecnologia o producte que l’empresa hagi desenvolupat així com demostrar
la viabilitat del projecte.

El programa Indústria del Coneixement conta amb una tercera i última fase “Mercat o fase de capitalització early-
stage”. En aquesta convocatòria s’obrirà una línia de préstecs de l’Institut Català de Finances dotada amb 2 milions
d’euros anuals per cinc anys, que serviran per mobilitzar uns 1,5 milions d’euros més entre inversors, destinada a
l’inici de l’acció comercial i la producció, entre d’altres objectius.
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