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Propietat intel·lectual compartida dels resultats

Conceptes bàsics Naturalesa activitat innovadora I
L’R+D1 comprèn la feina creativa i sistemàtica duta a terme amb l’objectiu de fer créixer el
cabal de coneixements —incloent-hi coneixements sobre la humanitat, la cultura i la
societat— i traça les noves aplicacions del coneixement disponible.
Perquè una activitat es consideri una activitat d’R+D, ha de satisfer cinc criteris bàsics1.
L’activitat ha de ser:
• nova
• creativa
• incerta
• sistemàtica
• transferible o reproduïble
1 OECD,

Manual de Frascati 2015: Directrius per a la recollida i la comunicació de dades de recerca i desenvolupament experimental. Generalitat de Catalunya,
2016. http://universitatsirecerca.gencat.cat/web/.content/08_publicacions/publicacions_sobre_recerca/documents/Manual_Frascati_versio_final.pdf
[Accedit 05/11/2018]

Conceptes bàsics Naturalesa activitat innovadora II
La recerca bàsica1 consisteix en treballs experimentals o teòrics que s’emprenen
principalment per obtenir nous coneixements sobre els fonaments dels fenòmens i fets
observables, sense cap intenció d’aplicar-los o utilitzar-los en cap projecte determinat

1 OECD,

Manual de Frascati 2015: Directrius per a la recollida i la comunicació de dades de recerca i desenvolupament experimental. Generalitat de Catalunya,
2016. http://universitatsirecerca.gencat.cat/web/.content/08_publicacions/publicacions_sobre_recerca/documents/Manual_Frascati_versio_final.pdf
[Accedit 05/11/2018]
2 O’SULLIVAN, David & DOOLEY, Laurence. Applying innovation. Tousand Oaks, CA, USA: Sage publications, inc. 2009.
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La recerca bàsica1 consisteix en treballs experimentals o teòrics que s’emprenen
principalment per obtenir nous coneixements sobre els fonaments dels fenòmens i fets
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Innovació2 és el procés de fer canvis, petits i gran, radicals i incrementals, a productes,
processos i serveis que resultin en la introducció d’alguna cosa nova per la
organització que aporti valor als clients i que contribueixi a l’emmagatzematge de
coneixement per a la organització.
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GAINN: Missió i visió
MISSIÓ
Cerca d’alternatives de finançament per l’R+D+i i la inversió industrial a través d’un procés de
col·laboració basat en la innovació oberta, aportant una visió global, i oferint un servei de
proximitat i honest que augmenti la competitivitat dels nostres clients

VISIÓ
Esdevenir el partner de referència en l’àmbit català pel que fa al finançament de l’R+D+i i la
inversió industrial, especialment, als sectors biomèdic, TIC, agroalimentari i vitícola. GAINN
pretén incrementar de forma sostinguda el prestigi dels seus clients gràcies a un servei
inspiracional, d’abast europeu i d’alta qualitat

GAINN: Catàleg de serveis
Posicionament
Estratègic

Elaboració i presentació
de propostes

Deduccions fiscals per
activitats d’R+D+i

Transferència
Tecnològica

Definició d’una estratègia de
competitivitat

Projectes R+D+i de programes nacionals
i/o internacionals

Deducció dels costos del projecte sobre
l’impost de societats

Suport en la cerca de patents i llicències

Recerca i detecció de programes de
finançament

Assistència en la recerca de socis de
projecte

Bonificació en les quotes de la Seguretat
Social pel PI

Valorització de la innovació

Networking i establiment de contactes

Assistència en la gestió administrativa

Patent Box

Definició del procés de transferència per
la seva comercialització

Selecció d'entitats col·laboradores i
clients d'interès

Col·laboració en la fase de negociació

Definició de propostes concretes de
participació en consorcis amb socis
nacionals o europeus

Seguiment dels projectes fins a la
resolució de l’expedient

GAINN: Servei amb valors
GAINN ofereix un SERVEI:

A través de:

INSPIRACIONAL

HONEST

Innovació oberta →
Sinèrgies Client-GAINNXarxa Col·laboradors

Transparència amb el
client i les
administracions
Com a font de

PRESTIGI
Credibilitat davant les
administracions

PROXIMITAT/
DISPONIBILITAT
Interlocutor únic,
disponibilitat total

Perspectiva EUROPEA

EXCEL·LÈNCIA
Personal altament
qualificat → Treballs
d’alta qualitat

AGILITAT/
COMPETITIVITAT
Estructura lleugera

GAINN: Honoraris. Sistema mixt
Tarifa Fixa

Tarifa Variable

GAINN: Model retributiu. Col·laboració, èxit, progressiu.
Eina de foment de la col·laboració

Project Readiness

Involucració client

(Exclusió projectes
immadurs)

Model condicionat a l’èxit

SOL·LICITUD
(TARIFA FIXA)

• ↑ Compromís
• ↑ Involucració
• ↑ Exigència
• + QUALITAT

CONCESSIÓ

(20% VARIABLE)

• ↑ Compromís
• ↑ Involucració
• ↑Rapidesa
• + QUALITAT

COBRAMENT

(80% VARIABLE)

Orientació
a resultats

Model Progressiu

Qualitat proposta

Cobrament ajuda
80% Variable

Prestigi
Administració

Registre proposta

50% Fix

Acceptació oferta

50% Fix

ÈXIT

Concessió ajuda
20% Variable
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