SOLICITUDE DE PROXECTO DE EMPRESA
BASEADA NOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN

D./Dna.

_________________________________________________________________________

Grupo de investigación:
Área de coñecemento:
Departamento:
Centro:
Teléfono:

___________________________________________________________
_____________________________________________________________

___________________________________________________________________
______________________________________________________________________

_____________________

Correo electrónico: ______________________________

Comunica e manifesta o seu interese en promover unha Empresa de Base Tecnolóxica.
Solicita a participación da Universidade de Vigo SI

NON

1.- DESCRICIÓN DOS RESULTADOS DA INVESTIGACIÓN QUE SE DESEXA
EXPLOTAR
A) Explique brevemente o resultado de investigación que se desexa explotar (patente software, knowhow)

B) Orixe
O resultado deriva de (identifique proxectos, contratos ou outros)

A titularidade do coñecemento ou tecnoloxía a explotar é compartida con outra entidade?
SI

NON

En caso afirmativo, indicar a entidade __________________________________



e en que % é propietaria a Universidade de Vigo? ____ %
documento de cotitularidade ? SI
NON

O coñecemento que se pretende explotar, está protexido?
SI

NON

Aínda NON

NON é protexible

En caso afirmativo, identificar ________________________________________

C) Grao de desenvolvemento da tecnoloxía ou Know-How
Elixir, entre estas opcións, a ou as que máis se acheguen ao grao de desenvolvemento da idea de
negocio:
realizouse en laboratorio, exclusivamente.
realizouse ensaio en planta piloto.
existe prototipo preparado para o seu desenvolvemento e comercialización.
habería que realizar unha serie de desenvolvementos para a súa comercialización ou
implantación industrial que terían:
dificultade técnica,
elevada

normal

baixa

custo económico,
elevado

medio

baixo

Outra fase: __________________________________

2.- DESCRICIÓN DO EQUIPO EMPRENDEDOR
Nome e Apelidos

Relación coa
Universidade de Vigo

Implicación no
desenvolvemento

Experiencia
Empresarial

% previsto
de
participacióni

Outras entidades participantes
Razón Social

Tipo de Entidade

% previsto de participación

3.- DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE EMPRESARIAL
A) Produto
Describir brevemente o tipo de produto ou servizo que se ofrece e as súas vantaxes competitivas
respecto aos existentes

B) Mercado
Describir brevemente o mercado ao que se pretende dirixir, a situación actual deste e as potenciais
persoas destinatarias do produto ou servizo que se ofrece.

C) Plan de negocioii

Dispón

Non Dispón

En caso de non dispor, indique a a persoa do equipo promotor que coordinará o plan de negocio
......................................
Informes de viabilidade técnica e financeiraii

SI

NON

D) Tipo de empresa
Forma Xurídica: ______________________________ Obxecto Social: ___________________________
CNAE: ________________

Ubicación:

________________________________________________

Capital Social Inicial: ___________________________________________
Cualificación IEBT

SI

NON

E) Outros aspectos
Previsión de incorporación de persoal á empresa (indicar si é persoal do grupo ou alleo)
Vinculacióni

Nome

Responsabilidade Social Corporativa (dimensión de xénero, aspecto medioambientais...):

Internacionalización:

_____ a ____, de ___________ de _____

Sinatura do/a Investigador/a Principal

i
ii

Achegar, de ser procedente, copia da solicitude de compatibilidade, excedencia ou prestación de servizos.
Achegar copia xunto coa solicitude.

De estar creada a empresa, achegar escritura de constitución, estatutos e contas anuais.

Información básica sobre a protección dos seus datos
Responsable: Universidade de Vigo
Finalidade: xestionar a posible aprobación e tramitación da creación de SpinOff da Universidade de Vigo
Base legal: o tratamento dos datos de carácter persoal recollidos neste documento basease nas competencias atribuídas pola
Lei orgánica 6/2001, de 21 de decembro, de universidades.
Cesións: non se prevén cesións a terceiros.
Dereitos: as persoas interesadas poderán exercitar os seguintes dereitos: Acceso, rectificación, supresión, limitación do
tratamento, oposición e, no seu caso, portabilidade dos datos.
Procedencia da información: a información recollida neste formulario procede da propia persoa interesada ou a súa
representación legal.
Información adicional: https://www.uvigo.gal/proteccion-datos

