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Anexo III Informe de avaliación

Para cumprimentar este formulario é recomendable ter instalado no seu equipo Acrobat Reader®
Pode descargalo gratis desde esta ligazón > descargar Acrobat Reader®

1. Título

2. Avaliación

2.1  Valoración de criterios
Criterios Observacións E

1. Relevancia científica
1.1 Calidade científica

1.2 Grao de novidade

2. Equipo

2.1 Capacidade científica en relación coa tecnoloxía

2.2 Experiencia en actividades de I+D coa industria

2.3 Capacidade e compromiso coa comercialización

2.4 Definición do liderado para a comercialización

3. Aplicacións da tecnoloxía
3.1 Necesidades atendidas pola tecnoloxía

3.2 Sectores de aplicación

4. Madureza da tecnoloxía

4.1 Dispoñibilidade dos resultados

4.2 Riscos científico-técnicos

4.3 Prazo de chegada ao mercado

5. Mercado
5.1 Dimensión do mercado

5.2 Evolución esperada do mercado

6. Competencia

6.1 Solucións no mercado ou en desenvolvemento 
dirixidas ao mesmo problema

6.2 Desenvolvementos tecnolóxicos afíns

6.3 Necesidade de acceso ao IP de terceiros para 
explotar comercialmente a tecnoloxía

6.4 Características da escena de competencia

7. Protección

7.1 Estratexia de protección

7.2 Forza da protección

7.3 Grao de difusión dos resultados

Lenda: E - Escenas   D: Desfavorable       N: Neutro       F: Favorable

https://get.adobe.com/es/reader/
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2.2  Valoración xeral

A seguinte representación é un exemplo do tipo 
de gráfico que se obtén a partir do Excel de soporte 
ao proceso en función do valor medio obtido por cada 
criterio, asignando unha puntuación de 1 a 3 
ás escenas, sendo 1 o desfavorable e 3 o favorable.

3.  Conclusións e recomendacións

3.1 Situación da tecnoloxía cara ao proceso de transferencia
  Tecnoloxía con alto potencial de transferencia ou preparada para transferir.
  Tecnoloxía pendente de completar o proceso de valorización tecnolóxica ou comercial.
  Tecnoloxía cun grao de madureza que non abonda para iniciar un proceso de comercialización.
  Coa información achegada, a tecnoloxía non é de interese para un proceso de valorización e transferencia.

Xustificación da valoración

3.2 Recomendacións
Recomendacións xerais con respecto a qué pasos dar en función da valoración obtida poden abarcar aspectos 
relacionados coa información necesaria, decisións cara a continuidade do proxecto de investigación, a procura de 
financiación, etc.

 3.3 Cronograma de implantación
Acción Responsable 1 2 3 4 5 6

       

4. Datos da avaliación
Autor e data de realización

Ciencia

Equipo

Aplicacións

Madureza
tecnolóxica

Mercado

Competencia

Protección

Achegar representación
Copiar a representación do Excel e achegar como imaxe

Exemplo:
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