La Fundació té per objecte d’acord amb els seus Estatuts:
- l’impuls de la innovació en general i d’R+D, en tots els sectors d’activitat;
- l’impuls de la recerca industrial i el desenvolupament tecnològic;
- l’impuls de la recerca en general;
- l’impuls de l’emprenedoria en general i en especial de l’emprenedoria
tecnològica;
- l’impuls del creixement empresarial;
- l’impuls de la internacionalització basada en innovació;
- impuls del desplegament de talent tecnològic i de negoci;
- l’impuls de la formació en els àmbits propis de l’objecte fundacional;
- l’impuls de la transferència tecnològica i de coneixement;
- l’afavoriment del desenvolupament territorial;
- i l’afavoriment de l’increment de la cultura científic-tecnològica.
Sense perjudici de les finalitats generals anteriorment establertes, la Fundació té,
entre d’altres, com a objectius :
(i)
L’impuls a la innovació en l’empresa, de qualsevol dimensió, que
s’orientarà a incrementar substancialment la participació de la Fundació,
com a centre tecnològic, en les activitats d’innovació d’aquestes
empreses instrumentant-se amb els acords de col·laboració o el
desenvolupament de projectes o per qualsevol altre medi que permeti
l’assoliment d’aquesta concreta finalitat i que s’haurà d’adreçar a
empreses representatives de cadascun dels àmbits d’activitat econòmica
i industrial als quals la Fundació desenvolupi la seva activitat de recerca
i desenvolupament.
(ii)

L’impuls a la innovació en l’empresa, de qualsevol dimensió, amb
l’objectiu d’incrementar el nivell d’innovació d’aquestes empreses, que
s’orientarà a assolir un volum d’activitat proporcional al seu pes en
l’economia catalana, en particular a través de la prestació de serveis de
la Fundació i altres mecanismes susceptibles d’establir una relació o una
vinculació amb aquest tipus d’empresa.

(iii)

L’afavoriment de la presència en els equips de treball de la Fundació
d’estudiants i nous titulats universitaris de grau, màster i doctorat i de
formació professional, amb l’objectiu d’afavorir el coneixement de les
activitats i utilitats de la Fundació com a centre tecnològic per part de
les empreses a través d’aquests nous professionals quan s’incorporin
com a tècnics o directius d’empreses del teixit industrial català.

(iv)

La intensificació de les relacions amb els centres de recerca universitaris
com a proveïdors de recerca bàsica i la vehiculació d’aquest
coneixement a les empreses en forma de recerca aplicada.

Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el
Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats,
institucions o persones, d’acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions.

En concret, a fi de dur a terme la finalitat fundacional, la Fundació desenvolupa les
activitats que, sense ànim exhaustiu, s’enumeren a continuació:
a) La investigació i el desenvolupament tecnològic.
b) El desenvolupament de projectes d’innovació, de recerca industrial i de
recerca;
c) La innovació empresarial.
d) Activitats de consultoria, enginyeria, realització de certificacions, dictàmens i
qualsevol altre servei basada en el coneixement tecnològic i de negoci per a
empreses i organitzacions en general.
e) El desenvolupament de projectes d’emprenedoria i d’internacionalització.
f) La formació.
g) Activitats associades al desplegament de talent tecnològic i de suport a la
gestió de recursos humans a les empreses.
h) Activitats de gestió integral de projectes o d’unitats tecnològics o de negoci per
a tercers.
i) Activitats de promoció de la cultura cientifico-tecnològica i de difusió de
l’impacte transformador de les tecnologies en els negocis.
j) Participació i lideratge d’associacions empresarials innovadores (AEI) i d’altres
iniciatives per afavorir la innovació oberta i col·laborativa i l’enfortiment del
teixit empresarial català.

