RESOLUCIÓ FASE FINAL
PROGRAMA PROOF OF CONCEPT
CONVOCATÒRIA 2018

Conforme a la convocatòria PROOF OF CONCEPT 2018, publicada el 1 de desembre de
2018, i d’acord amb els punts 10 i 11 de la convocatòria, es relacionen els projectes
seleccionats en l’Annex 1, segons l’avaluació en segona fase dels mateixos.
Els beneficiaris hauran de comunicar la seva acceptació en el termini de 10 dies naturals
a partir de la publicació de la resolució. L’acceptació de l’ajut es formalitzarà mitjançant
la signatura d’una carta d’acceptació, per part de l’Investigador/a Principal del projecte,
en el qual es compromet a complir totes les condicions fixades a les bases reguladores
d’aquesta convocatòria, segons el model de l’Annex 2.
Els projectes marcats amb * a l’Annex 1 requereixen de certs aclariments i/o
modificacions a la proposta, i els/les investigadors/es principals d’aquests projectes
seran contactats per l’Oficina de Valorització i Patents per clarificar o introduir els
modificacions en la mateixa. Aquests aclariments/modificacions s’han d’adjuntar a la
acceptació del paràgraf segon.
Els projectes marcats amb ** requereixen un acord amb els cotitulars del projecte
donant suport a la presentació de la proposta i acceptant els termes de la convocatòria,
entre ells, el reconeixement de la contribució econòmica de la UAB a través d’aquesta
convocatòria i la conseqüent modificació del repartiment de beneficis entre els
cotitulars per a compensar aquesta contribució, segon el punt 3 de la convocatòria.
Aquest document s’ha d’adjuntar a la acceptació del paràgraf segon.
Els projectes marcats amb *** requereixen detallar una partida o tasca per augmentar
el SRL, segons el punt 4.2 de la convocatòria. Els/les investigadors/es principals
d’aquests projectes seran contactats per l’Oficina de Valorització i Patents per elaborar
aquest punt del projecte.
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ANNEX 1

NIF
de
PRINCIPAL
52145373A
50867424A
27485164A
39177023L
36919664H

l’INVESTIGADOR SELECCIONAT
EN
FASE
FINAL
SI
SI
*
SI
*
SI
NO
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***
**
***
***

ANNEX 2

Att. Vicerector de Recerca i Transferència

El sotasignant, investigador/a principal del projecte
..........................................................................................................................................,
presentat a la convocatòria Proof of Concept 2018 de la UAB, i com beneficiari de l’ajut
atorgat en l’esmentada convocatòria, accepta l‘ajut i es compromet a complir totes les
condicions fixades a les bases reguladores d’aquesta convocatòria.

Bellaterra, a .... de ............ de 2019

Firmat ....................................... (indicar nom i cognoms)
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