MEMBRE ASSOCIAT DE GRAPHCAT

GraphCAT, l’Agrupació de Tecnologies del Grafè de Catalunya, té com a objectiu el
desenvolupament de la innovació i la recerca tecnològica basada en el grafè, així com potenciar
i facilitar la transferència tecnològica a la indústria catalana per tal d’adquirir un fort avantatge
competitiu en el mercat global, integrant tecnologies patentades relacionades amb el grafè en
els seus productes i serveis. L’Agrupació està formada per les institucions líders de recerca de
Catalunya i del sector industrial en aquest àmbit i desenvolupa diversos projectes dirigits pels
membres de l’agrupació centrats en diferents sectors industrials estratègics.

Mitjançant aquest formulari, s’ofereix a les empreses, associacions, clústers y altres agents
rellevants del sector productiu de tecnologies relacionades amb el grafè l’adhesió com a
Membre Associat a GraphCAT. Els membres associats rebran invitacions per participar en les
activitats de disseminació que s’organitzin tals com: reunions, tallers, conferències, seminaris,
exposicions en fires i congressos, entre d’altres. També rebran comunicacions via correu
electrònic de les últimes novetats del projecte GraphCAT, així com notícies de l’àmbit de les
tecnologies del grafè que puguin ser del seu interès. A més, s’inclourà la participació dels
membres associats en els materials de difusió i promoció de l’agrupació.

El Membre Associat
amb CIF

amb domicili a

, autoritza a afegir els següents contactes a la llista de distribució de GraphCAT:
Nom contacte principal:
Adreça de correu electrònic:
Contactes addicionals:

Tanmateix, i amb la finalitat de promocionar i desenvolupar GraphCAT, s’autoritza
expressament la inclusió del nom i logotip de
en el
llistat de membres associats del projecte, i la seva utilització en material audiovisual a
difondre en mitjans de comunicació, xarxes socials, pàgina web de GraphCAT i altres materials
divulgatius i promocionals de GraphCAT.
Aquesta autorització s'atorga de manera no exclusiva i gratuïta (sense contraprestació de cap
tipus). En cas de finalització del projecte, aquesta autorització romandrà vigent per a la
utilització del material que s'hagi desenvolupat durant la vigència del projecte (ús històric).
Signatura:

LLoc i data:

