
Programa:

09:15 h Recepció assistents

09:30 h Obertura de la sessió i presentació de la Jornada a càrrec del Rector i de la Vicerectora de

Recerca i de Transferència de coneixement de la UVic-UCC

09:50 h Com Transferim des de la UVic-UCC?

-a càrrec d’Ester Hinojo de la Unitat de Valorització i de Transferència de Coneixement de l’OTRI

- a càrrec d’Elisenda Tarrats de la Unitat d’Emprenedoria

10:20 h Taula Rodona. Precs i Preguntes

 Presentació del cas d’èxit del projecte col·laboratiu “CA/AC” a càrrec del Dr. José Ramon Lago,

coordinador del GRAD

 Presentació d’experiències del projecte col·laboratiu “CA/AC” a càrrec d’un centre educatiu

 D’investigador a Emprenedor, a càrrec del Dr. Sergio Ponsà, director del SART MA

 Finançament i Serveis per als grups de transferència tecnològica, a càrrec de Sra. Pilar

Casellas, de l’Àrea de Transferència Tecnològica d’ACC1Ó

Moderació de la Taula Rodona a càrrec del Dr. Jordi Villà, Director de l’EPS

12:00 h Clausura de l'acte a càrrec d'Elisabet Dachs, directora de l'OTRI, Oficina Tècnica de Recerca

i Transferència de Coneixement de la UVic.

Lloc jornada:

Universitat de Vic
Sala Segimon Serrallonga
Masia de la Torre dels Frares
C. Perot Rocaguinarda, 17. Vic

Invitació  Jornada 
Dimarts, 13 de maig de 2014

Ens plau convidar-vos a participar a la primera jornada informativa dirigida a fomentar l’activitat de

transferència de coneixement i tecnologia des de l’àmbit universitari al teixit empresarial, per

potenciar així el nivell de l’R+D i la innovació tecnològica de les empreses i les institucions

La jornada Transferim? Vol donar a conèixer a tota la comunitat universitària de la UVic-UCC com

transferir la seva recerca. L’objectiu és aconseguir que les capacitats i els resultats de la recerca

generats a la UVic-UCC arribin al mercat i a la societat ja sigui a través de contractes, o bé a través de

la valorització, protecció i llicència o de la creació de noves empreses basades en el coneixement

Transferim?

Assistència GRATUÏTA prèvia inscripció a través del CIFE (Campus Virtual/Comunitat/CIFE)

Places limitades, segons ordre d’inscripció.

Data límit d’inscripció  divendres 9 /05/2014

Inscripcions:        

Organitzen: Col·laboren:


