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II PREMI 
A LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
DE LES TERRES DE LLEIDA 

La Fundació Centre Europeu 
d’Empreses i Innovació, el Trampolí 
Tecnològic de la Universitat de 
Lleida i el Parc Científic i Tecnològic 
Agroalimentari de Lleida, fan públiques 
les bases per accedir al II Premi a la 
Innovació Tecnològica de les Terres 
de Lleida dirigit a fomentar l’activitat 
investigadora i emprenedora tant 
en l’àmbit públic com en el privat, 
així com la protecció, transferència i 
comercialització dels resultats de la 
recerca aplicats a models de negoci. 

BASES

Primera.
OBJECTIUS
Amb aquest premi es pretén:

– Potenciar la capacitat innovadora dels 
emprenedors i empresaris del territori.
– Fomentar l’activitat investigadora 
privada i pública, alhora que el rendi-
ment empresarial dels seus resultats.
– Premiar la creativitat i l’emprene-
doria dels diferents col·lectius on es 
genera R+D+i.

Segona. 
MODALITATS 

L’objecte d’aquest premi és reconèixer 
aquells models de negoci que generin 
o puguin generar activitat econòmica 
o noves iniciatives empresarials a les 
Terres de Lleida, en una de les dues 
modalitats següents:

MODALITAT 1 
PROPIETAT INDUSTRIAL 

Projectes empresarials o empreses ja 
constituïdes de menys de dos anys 
d’existència en què el producte o ser-
vei es basi en una tecnologia innova-
dora pròpia que estigui protegida per 
mitjà de patent o model d’utilitat.

MODALITAT 2 
SOFTWARE

Projectes empresarials o empreses ja 
constituïdes de menys de dos anys 
d’existència en què el producte o ser-
vei es basi en programari desenvolu-
pat pels impulsors de la iniciativa.

Tercera. 
MODALITAT 1:
PROPIETAT INDUSTRIAL

3.1 Participants i requisits

Podran concórrer a aquesta modalitat: 
– Qualsevol persona física amb re-
sidència habitual a la província de 
Lleida que aparegui com a inventor/a 
o titular en la sol·licitud de protecció 
i que acrediti la seva disposició de 
gestionar la propietat i l’explotació de 
la tecnologia, atenent al que estipula 
la llei de patents envers les invenci-
ons laborals.
– Qualsevol persona jurídica que 
acrediti domicili social o centre de 
treball a la província de Lleida i que 
aparegui com a titular en la sol·licitud 
de protecció. No s’haurà d’haver 
constituït amb més de dos anys 
d’antelació al tacament de la con-
vocatòria, i haurà d’aparèixer com a 
titular en la sol·licitud de protecció.

3.2  Formalització i presentació 
de les sol·licituds de participació

Les sol·licituds utilitzaran el model de 
formulari d’inscripció que apareix a les 
adreces web dels ens organitzadors. El 
formulari també es podrà trobar a les 
seus del Centre Europeu d’Empreses i 
Innovació i del Trampolí Tecnològic de 
la Universitat de Lleida.

A l’imprès de sol·licitud de participació a 
aquesta modalitat s’hi haurà d’adjuntar 
la documentació següent:

a) Còpia de la sol·licitud de patent o 
model d’utilitat, en què constin totes 
les dades administratives i tècniques 
que exigeix l’OEPM per la sol·licitud.

b) En el cas de patents, còpia d’un 
informe tecnològic de patentabilitat 
previ a la presentació de la sol·licitud 
o l’Informe de l’Estat de la Tècnica 
emès per la corresponent oficina de 
patents, i el document de concessió, 
si escau. 
En el cas de models d’utilitat, el do-
cument de concessió, la publicació al 
BOPI i el justificant de pagament de 
taxes a l’OEPM.

Quarta. 
MODALITAT 2: 
SOFTWARE

4.1 Participants i requisits:
Podran concórrer a aquesta modalitat:

– Qualsevol persona física amb resi-
dència habitual a la província de Lleida 
que sigui autor/a del programari, i que 
acrediti la seva disposició a explotar-lo. 

– Qualsevol persona jurídica que 
acrediti domicili social o centre de 
treball a la província de Lleida que 
hagi desenvolupat el programari i 
que acrediti la seva disposició a ex-
plotar-lo. No s’haurà d’haver consti-
tuït amb més de dos anys d’antelació 
al tancament de la convocatòria.

4.2  Formalització i presentació 
de les sol·licituds de participació
Les sol·licituds utilitzaran el model de 
formulari d’inscripció que apareix a les 
adreces web dels ens organitzadors. El 
formulari també es podrà trobar a les 
seus del Centre Europeu d’Empreses i 
Innovació i del Trampolí Tecnològic de 
la Universitat de Lleida.

A l’imprès de sol·licitud de participació a 
aquesta modalitat s’hi haurà d’adjuntar 
la documentació següent:

a) Els documents de disseny i anàlisi 
del programari.

b) Els fitxers de dades de les eines de 
configuració.

c) Compromís escrit de part del sol-
licitant que es respecten les llicències 
utilitzades.

Cinquena. 
DOCUMENTACIÓ QUE CAL 
APORTAR PER A AMBDUES 
MODALITATS
5.1 Informe, segons el model que 
apareix a les adreces web dels ens 
organitzadors, on s’especificarà: 

– Definició de la tecnologia, indicant 
clarament el problema tècnic plante-
jat i la solució que s’hi dóna.
– Resum de l’experiència i activitats 
d’R+D+i desenvolupades prèviament 
per part de la persona/equip/empresa.
– Pla de negoci: mercat objectiu i 
competència, estratègia de comer-
cialització i, si és el cas, desenvo-
lupaments/millores de la tecnologia 
que es requereixin per traslladar-la al 
mercat.

5.2 El sol·licitant podrà aportar la do-
cumentació addicional que consideri 
adient per tal que serveixi de suport al 
jurat a l’hora de valorar les propostes.

5.3 Els interessats hauran de presentar 
l’imprès de participació juntament amb 
la documentació requerida, a la seu 
de la Fundació Ceeilleida. (Edifici Ce-
eilleida. Complex de la Caparrella s/n, 
25192, Lleida) o al Trampolí Tecnològic 
de la Universitat de Lleida (C. Jaume II, 
67 bis, 3a planta, 25001, Lleida).

Sisena. 
TERMINI DE PRESENTACIÓ
DE LES SOL·LICITUDS 
DE PARTICIPACIÓ
El termini de presentació de les sol·licituds 
i la documentació annexa s’iniciarà el 
15 de febrer del 2011 i finalitzarà el 15 
d’abril del 2011 a les 14.00 hores. 

El premi s’atorgarà en un acte públic 
durant el mes de maig del 2011.  

Setena.
PREMIS
Per al guanyador o guanyadora de 
cadascuna de les modalitats s’atorgarà 
un premi de 6.000 €*.

El jurat podrà atorgar accèsits a 
qualsevol de les modalitats sempre que 
ho consideri.

Tots els premiats gaudiran, si és el 
seu desig, d’accés directe a serveis 
d’assessorament i suport per a la 
posada en marxa del projecte així com 
la incubació de l’empresa als vivers del 
Ceeilleida i del PCiTAL.

*Subjectes a les retencions fiscals 
corresponents.

Vuitena. 
AVALUACIÓ I SELECCIÓ 
DE LES SOL·LICITUDS
8.1. Les sol·licituds de participació en el 
II Premi a la Innovació Tecnològica de 
les Terres de Lleida seran estudiades 
i avaluades per un tribunal format per: 

Modalitat 1:
– Un representant del Centre de Pa-
tents de la Universitat de Barcelona.

– Un representant de la Demarcació 
de Lleida del Col·legi d’Enginyers In-
dustrials. 
– Un representant de la Cambra de 
Comerç i Indústria de Lleida.
– Un representant del Parc Científic i 
Tecnològic Agroalimentari de Lleida.
– Dos representants del Centre Euro-
peu d’Empreses i Innovació.
– Dos representants de la Universitat 
de Lleida.
– Dos professionals d’R+D+i d’em-
preses industrials establertes a la de-
marcació de Lleida.

Modalitat 2:
– Un representant del Parc Científic 
i Tecnològic d’Empreses i Innovació.
– Dos representants de la Universitat 
de Lleida.
– Un representant de l’Associació 
d’Empreses de Tecnologies i Serveis 
de la Informació.
– Un representant de l’Escola Poli-
tècnica Superior de la Universitat de 
Lleida.
– Un representant de la Fundació 
Barcelona Digital.
– Un representant de la Cambra de 
Comerç i Indústria de Lleida.
– Dos representants del Centre Euro-
peu d’Empreses i Innovació.

8.2 Les sol·licituds es valoraran segons 
els següents criteris: 

a) Contingut científic i tecnològic del 
problema plantejat i la solució que 
s’aporta.
b) Viabilitat del pla de negoci propo-
sat.
c) Experiència de la persona/equip/
empresa en activitats d’R+D+i.
d) Transferència de coneixement re-
alitzada i potencial per a la seva ex-
plotació.
e) Possibilitat d’internacionalització.

8.3 El resultat del tribunal es notificarà 
individualment als premiats.

8.4  Es podrà declarar desert el con-
curs si, a judici del tribunal, cap pro-
posta reuneix els mèrits suficients o no 
s’ajustés a les condicions establertes a 
la convocatòria.

8.5 El jurat podrà sol·licitar als partici-
pants la documentació addicional que 
consideri adient per dur a terme l’ava-
luació dels projectes.

Novena.
CONFIDENCIALITAT
DE LA INFORMACIÓ
Els organitzadors garanteixen la confi-
dencialitat de totes les dades proporci-
onades en virtut de la legislació vigent 
sobre protecció de dades. En els ac-
tes de comunicació dels guardonats, 
es podrà difondre les característiques 
principals del projecte així com el nom 
dels guardonats.

Tots els membres del jurat signaran un 
acord de confidencialitat sobre la in-
formació a la que tinguin accés per la 
seva condició de membre del Jurat del 
II Premi BIT.

Desena.
ACCEPTACIÓ DE LES BASES 
La participació en aquest premi implica 
l’acceptació de les bases d’aquesta 
convocatòria. La resolució del jurat 
serà inapel·lable.

Onzena.
COMPETÈNCIES 

La interpretació d’aquestes bases 
correspondrà a la Fundació Ceeilleda 
i al Trampolí Tecnològic de la UdL.
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