Activitats de recerca
Entre les tasques desenvolupades pel Vicerectorat d’Investigació i Postgrau cal destacar:
— Incentivació de la demanda de projectes de recerca, en diferents programes públics o
privats:
Projectes sol·licitats
Nombre de sol·licituds
Accions de dinamització de caràcter internacional (reptes)
1
Accions promocionals. Col·laboració en modalitat de
comàrqueting promocional i comàrqueting in house amb
l'Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB)
1
Ajuts de minimis per a la investigació aplicada en matèria
d'agricultura, ramaderia i pesca en l'àmbit de les Illes Balears
1
Ajuts per dur a terme accions especials de recerca i
desenvolupament
34
Ajuts per al Foment de la Cultura Científica i de la Innovació
(FECYT)
4
Ajuts de la Fundació BBVA a Investigadors, Innovadors i
Creadors Culturals
1
Ajuts per a la investigació Ignacio Hernando de Larramendi:
Prevenció, Salut, Medi Ambient i Assegurances (Fundació
MAPFRE)
2
Ajuts per a la realització d'intervencions arqueològiques i/o
paleontològiques a l'illa de Menorca
1
Ajuts per a projectes de recerca sobre malalties
neurodegeneratives (Fundació La Marató de TV3)
2
Ajuts per a projectes d'investigació en neurociència
1
Ajuts per al desenvolupament de projectes d'investigació sobre
drogodependències
4
Beques d'investigació de l'Institut Menorquí d'Estudis
(projectes)
5
Beques d'investigació Manuel de Oya. Cervesa, salut i nutrició
1
Excel·lència: Projectes de R+D+I
7
International Networks
1
Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i
Tècnica d'Excel·lència
31
Programa Estatal de R+D+I Orientada als Reptes de la
Societat
46
Projectes arqueològics a l'exterior
1
Projectes de la Fundació BBVA
6

Projectes de recerca científica a la Xarxa de Parcs Nacionals
Projectes de recerca en l'àrea de trànsit, mobilitat i seguretat
vial
Projectes d'investigació d'història econòmica sobre temes de
política econòmica i monetària i sistema financer espanyol
Projectes d'investigació en oncologia
Projectes de recerca de l’Instituto Danone
Projectes singulars en càncer
Reptes-col·laboració (antic Subprograma INNPACTO)
Subprograma d'accions complementàries (PCI Salut)
Subprograma de projectes a la investigació en salut (PI)
Subvencions per a la realització de postgraus oficials d'igualtat
entre dones i homes, accions complementàries a la
investigació en l'àmbit universitari i activitats de les unitats
d'igualtat de les universitats
Subvencions per organitzar seminaris i activitats de reflexió en
el camp de les humanitats i les ciències socials amb
universitats de fora del domini lingüístic català
Subvencions per promoure la cultura de defensa, fomentant el
coneixement de la defensa com a element essencial per
garantir la seguretat d'Espanya i dels espanyols
VI Convocatòria d'ajuts per a la realització de projectes
d'investigació esportiva Cátedra Real Madrid-Universidad
Europea, Escuela Universitaria Real Madrid-Universidad
Europea

1
1
1
1
1
1
2
1
4

4
1
1

3

— Incentivació de les activitats de recerca mitjançant els diferents programes, finançats pel
Vicerectorat d’Investigació i Postgrau, inclosos al Programa de foment de la recerca:
Ajuts a personal investigador
Assistència a congressos i seminaris
Estades breus a l’estranger
Estades breus de professors convidats
Ajuts per a l’organització de congressos
Estades breus de joves investigadors convidats
— Incentivació de programes de contractació i mobilitat d’investigadors:
Recursos Humans en Recerca D+I

305
37
27
15
14

Programa Ramón y Cajal
Programa Juan de la Cierva
Programa José Castillejo
Contractes postdoctorals UIB

Incorporació
2
2
1
2

Actius
11
4
1
6

— L’Oficina de Suport a la Recerca ha continuat col·laborant amb l’OTRI-FUEIB per
facilitar la relació dels investigadors amb el món empresarial.
— El web de l’OSR va tenir durant el curs acadèmic 2014-15 21.649 pàgines vistes. La
secció Ajuts a la Recerca del web de la UIB va comptabilitzar un total de 58.375 pàgines
vistes, i la de Grups de Recerca, 66.276 pàgines vistes. El global de consultes a la secció
Investigam del web de la UIB va ser de 161.617 pàgines vistes.
L’esforç productiu dels diferents grups de recerca es manifesta amb els projectes de recerca
concedits, que han estat en els programes següents:
Projectes concedits
Nombre
Accions de dinamització de caràcter internacional
(reptes)
1
Ajuts per dur a terme accions especials de recerca i
desenvolupament
20
Ajuts per a la investigació aplicada en matèria
d'agricultura, ramaderia i pesca en l'àmbit de les Illes
Balears
1
Ajuts per al Foment de la Cultura Científica i de la
Innovació (FECYT)
1
Ajuts a projectes d'investigació de la Fundación BIAL
2
Ajuts de la Fundació BBVA a Investigadors, Innovadors
i Creadors Culturals
1
Ajuts per a la realització d'intervencions arqueològiques
i/o paleontològiques a l'illa de Menorca
1
Beques d'investigació de l'Institut Menorquí d'Estudis
(projectes)
1
Excel·lència: Projectes de R+D+I
14
NILS Science and Sustainability Programme
1
Osteology Foundation
1

Dotació en euros
25.000,00
320.034,55

8.332,50
2.100,00
89.500,00
39.642,00
1.139,59
4.400,00
772.811,89
63.700,00

Programa Estatal de Foment de la Investigació
Científica i Tècnica d'Excel·lència
Programa Estatal de R+D+I Orientada als Reptes de la
Societat
Projectes arqueològics a l'exterior
Projectes d'investigació fonamental orientada i accions
complementàries del Programa Estatal de R+D+I
orientada als reptes de la societat i específicament dins
del repte de seguretat i qualitat alimentaria, activitat
agrària productiva i sostenible, sostenibilitat dels
recursos naturals i investigació marina i marítima
Reptes: Projectes de R+D+I
Subprograma d'accions complementàries (PCI Salut)
Subprograma de projectes a la investigació en salut (PI)
VII Programa Marc (2007-2013)

2

35.000,00

1
1

102.227,00
0,00

1
12
1
2
1

90.093,83
1.185.679,00
51.425,00
211.447,50
15.000,00

Aquest esforç es manifesta també en els projectes mantinguts vius durant el curs acadèmic,
que són els següents:
Projecte
Accions de dinamització de caràcter internacional (reptes)
Ajuts per dur a terme accions especials de recerca i desenvolupament
Ajuts per dur a terme accions especials de recerca, desenvolupament
tecnològic i innovació
Ajuts per dur a terme projectes a la Fira de la Ciència 2010
Ajuts per dur a terme projectes a la Fira de la Ciència 2011
Ajuts per a la investigació aplicada en matèria d'agricultura, ramaderia i pesca
en l'àmbit de les Illes Balears
Ajuts per al Foment de la Cultura Científica i de la Innovació (FECYT)
Ajuts a Xarxes Temàtiques d'Investigació Cooperativa en Salut
Ajuts a Xarxes Temàtiques d'Investigació Cooperativa en Salut (RETICS)
Ajuts Fundació BBVA a Investigadors, Innovadors i Creadors Culturals
Ajuts per a investigadors en oncologia
Ajuts per a l’organització de reunions, congressos, seminaris, simposis i
jornades de caràcter científic i tecnològic a les Illes Balears
Ajuts per a la investigació en ciències de la vida i de la matèria 2011
Ajuts per a la investigació mèdica 2011
Ajuts per a la realització d'intervencions arqueològiques i/o paleontològiques
a l'illa de Menorca

Nombre
1
15
1
1
1
1
2
1
2
1
1
4
1
1
1

Ajuts per al desenvolupament de projectes d'investigació sobre
drogodependències
Ajuts per donar suport a grups d'investigació competitius
Ajuts del Programa Consolider-Ingenio 2010
Ajuts del Programa Consolider-Ingenio 2010 i VI Pla nacional de R+D+I
Beca projecte d'investigació en oncologia
Beques d'investigació de l'Institut Menorquí d'Estudis (projectes)
Eficiència en l'ús dels recursos (eficiència energètica o gestió sostenible dels
recursos hídrics)
ENPI CBCMED 2013
Eurocontrol
Excel·lència: Projectes de R+D+I
Health Programm (2007-2013)
Incorporació de nous grups a CIBERobn
International Networks
MED 2011 (pertanyent al programa MED 2007-2013)
NILS Science and Sustainability Programme
Programa Consolider-Ingenio 2010
Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica
d'Excel·lència
Programa Estatal de R+D+I Orientada als Reptes de la Societat
Projectes arqueològics a l'exterior
Projectes de la Fundació Biodiversitat
Projectes d'investigació fonamental no orientada
Projectes d'investigació fonamental no orientada (Pla nacional 2008-2011)
Projectes d'investigació fonamental orientada i accions complementàries del
Programa Estatal de R+D+I Orientada als Reptes de la Societat i
específicament dins el repte de seguretat i qualitat alimentària, activitat agrària
productiva i sostenible, sostenibilitat dels recursos naturals i investigació
marina i marítima
Reptes: Projectes de R+D+I
Subprograma accions complementàries per als projectes d'investigació
fonamental no orientada
Subprograma de projectes a la investigació en salut (PI)
Subprograma INNPACTO
Subvencions destinades a la realització d'investigacions relacionades amb els
estudis de les dones i del gènere
VII Programa marc (2007-2013)

1
34
2
2
2
1
2
1
1
14
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
74
3

1
12
1
9
3
1
18

— L’activitat dels investigadors es va traduir en la publicació de diferents treballs de
recerca, els quals han estat comptabilitzats a través del programa GREC:
Publicacions en revistes
Internacionals
Article
Article en premsa
Ressenya
Review
Nacionals
Article
Article en premsa
Ressenya
Ressenya en premsa
Review
Altres publicacions
Internacionals
Acta de congrés
Altres
Article
Capítol de llibre
Capítol de llibre en premsa
Document cientificotècnic
Editor
Informes de recerca
Informes de treball
Llibre
Llibre en premsa
Publicacions multimèdia
Review
Traducció literària amb aparat crític
Nacionals
Altres
Article
Article en premsa
Capítol de llibre
Capítol de llibre en premsa
Document cientificotècnic
Editor
Informes de recerca
Informes de treball

Nombre
805
29
6
24
161
12
4
2
2
Nombre
1
8
36
178
13
11
8
5
5
15
1
6
2
1
5
29
3
167
8
5
3
1
1

Llibre
Llibre en premsa
Publicacions multimèdia
Review
Traducció literària amb aparat crític
Total general

40
5
2
2
14
1.620

