Activitats de recerca
Entre les tasques desenvolupades pel Vicerectorat d’Investigació i Internacionalització cal
destacar:
— Incentivació de la demanda de projectes de recerca, en diferents programes públics o
privats:
Projectes sol·licitats
Ajuts a la investigació del Centre Reina Sofia sobre
adolescència i joventut
Ajuts a la investigació de la Fundación Domingo Martínez
Ajuts de minimis per a la investigació aplicada en matèria
d'agricultura, ramaderia i pesca en l'àmbit de les Illes
Balears
Ajuts a Xarxes Temàtiques d'Investigació Cooperativa en
Salut (RETICS)
Ajuts de la Fundació BBVA
Ajuts per a la investigació Ignacio Hernando de Larramendi
(Fundació MAPFRE)
Ajuts per a projectes de recerca sobre diabetis i obesitat
(Fundació La Marató de TV3)
Ajuts per a projectes d'investigació en neurociència
Ajuts per al desenvolupament de projectes d'investigació
sobre drogodependències
Beques d'investigació de l'Institut Menorquí d'Estudis
(projectes)
Programa estatal d'R+D+I orientada als reptes de la societat:
accions de programació conjunta internacional
Ajuts a equips d'investigació de la Fundació BBVA per a
investigadors i creadors culturals
Reptes col·laboració (antic subprograma INNPACTO)
Subprograma de projectes a la investigació en salut (PI)
Subprograma de projectes de desenvolupament tecnològic
en salut
Projectes d'investigació en oncologia
Horitzó 2020 (2014-2020)
Ajuts per dur a terme accions especials de recerca i

Nombre de
sol·licituds
1
1
4
1
7
1
2
1
2
1
2
11
5
6
1
3
2
24

desenvolupament
Ajuts per al foment de la cultura científica i de la innovació
(FECYT)
Ajuts a projectes de la Fundació Svalbard
Conveni instrumental de subvenció per a la recerca en
l’àmbit de la física d’ones gravitacionals (no competitiu)
Programa estatal de foment de la investigació científica i
tècnica d’excel·lència: accions de dinamització, xarxes
d’excel·lència
Programa estatal de la investigació científica i tècnica
d’excel·lència: projectes d’R+D
Programa estatal d’R+D+I orientada als reptes de la societat:
projectes d’R+D
Projectes de la Fundació Biodiversitat
Projectes de recerca en l’àrea de trànsit, mobilitat i seguretat
vial
Publicació i difusió de resultats de treballs d’investigació en
l’àmbit de serveis socials

2
1
1
2
32
21
1
1
1

— Incentivació de les activitats de recerca mitjançant els diferents programes, finançats
pel Vicerectorat d’Investigació i Internacionalització, 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

365
40
35
22

— Incentivació de programes de contractació i mobilitat d’investigadors:
Recursos Humans en R+D+I
Programa Ramón y Cajal
Programa Juan de la Cierva (formació i
incorporació)
Programa José Castillejo
Contractes postdoctorals de la UIB

Incorporació
10
2
5
2

Actius
4
5
6
3

Programa Salvador de Madariaga
Contractes postdoctorals de la CAIB

9
1

10
13

— El web de l’OSR va tenir durant el curs acadèmic 2016-17 28.943 visites a pàgines. La
secció Ajuts a la Recerca del web de la UIB va comptabilitzar un total de 65.500 visites a
pàgines, i la de Grups de Recerca, 98.540 visites a pàgines. El global de consultes a la
secció Investigam del web de la UIB va ser de 192.221 visites a pàgines.
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
FACCE SURPLUS Sustainable and Resilient Agriculture
for Food and Non-Food Systems
REPC - Programa estatal d'R+D+I orientada als reptes
de la societat: accions de programació conjunta
internacional
Ajuts a investigadors en oncologia
Ajuts per dur a terme accions especials de recerca i
desenvolupament
Subprograma de projectes a la investigació en salut
(PI)

Nombre Dotació en euros
1

75.000,00

1

115.000,00

1

10.000,00

9

118.093,6

1

26.353,8

Reptes-col·laboració (antic subprograma INNPACTO)
Programa estatal de foment de la investigació
científica i tècnica d'excel·lència: projectes d'R+D
Programa estatal d'R+D+I orientada als reptes de la
societat: projectes d'R+D

2

204.929,00

33

2.496.404,24

21

1.999.888,00

Horitzó 2020 (2014-2020)

3

460.159,1

Ajuts a equips d’investigació de la Fundació BBVA

1

74.469,69

Ajuts a projectes de la Fundació Svalbard
Ajuts per a projectes de recerca sobre diabetis i
obesitat (Fundació La Marató de TV3)
Ajuts per al desenvolupament de projectes
d’investigació sobre drogodependències

1

55.358,78

1

199.375,00

1

61.237,5

Beques d’investigació de l’Institut Menorquí d’Estudis
(projectes)
Conveni instrumental de subvenció per a la recerca en
l’àmbit de la física d’ones gravitacionals (no
competitiu)
Prevention and preparedness projects in the field of
civil protection and marine pollution

1

3600,00

1

175.000,00

2

51.376,64

Aquest esforç es manifesta també en els projectes mantinguts vius durant el curs
acadèmic, que són els següents:
Projecte
Ajuts a investigadors en oncologia
Volkswagen Foundation
Subvencions per a la realització de postgraus d'estudis de gènere i altres
activitats de l'àmbit universitari relacionades amb la igualtat d'oportunitats
Projectes arqueològics a l'exterior
Beques d'investigació de l'Institut Menorquí d'Estudis (projectes)
Ajuts a equips d’investigació de la Fundació BBVA
Subprograma de projectes a la investigació en salut (PI)
Subprograma d'accions complementàries (PCI Salut)
FACCE SURPLUS Sustainable and Resilient Agriculture for Food and Nonfood Systems
Ajuts de minimis per a la investigació aplicada en matèria d'agricultura,
ramaderia i pesca en l'àmbit de les Illes Balears
Ajuts del Programa Consolider-Ingenio 2010
Projectes d'investigació fonamental no orientada
Projectes d'investigació fonamental orientada i accions complementàries
del Programa estatal d'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
Programa estatal d'R+D+I orientada als reptes de la societat: projectes
d'R+D
Programa estatal de foment de la investigació científica i tècnica
d'excel·lència: projectes d'R+D
Programa estatal d'R+D+i orientada als reptes de la societat: accions de
programació conjunta internacional
Programa estatal de foment de la investigació científica i tècnica

Nombre
1
1
2
1
1
1
7
1
1
1
2
5

1
51
52
3
3

d'excel·lència: Explora Ciència i Explora Tecnologia
Ajuts per al Foment de la Cultura Científica i de la Innovació (FECYT)
Programa estatal de foment de la investigació científica i tècnica
d'excel·lència: accions de dinamització, Redes de Excelencia
Osteology Foundation
Ajuts a projectes d'investigació de la Fundació BIAL
Desenvolupament sostenible a l’euroregió: recurs aigua - gestió de riscs
(inundacions, sequera, submersió...)
Crida de manifestació d'interès en l'àmbit de la innovació
VII Programa marc (2007-2013)
Horitzó 2020 (2014-2020)
International Networks
Ajuts per a l’organització de reunions, congressos, seminaris, simposis i
jornades de caràcter científic i tecnològic a les Illes Balears
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 dur a terme accions especials de recerca i desenvolupament
Ajuts per a la investigació agrària desenvolupada pels centres de recerca
Ajuts per a les Xarxes Temàtiques d’Investigació i Cooperació en Salut
(RETICS)
Ajuts per al desenvolupament de projectes d’investigació sobre
drogodependència
Ajuts del Programa Consolider-Ingenio 2010 i el VI Pla nacional d’R+D+I
Conveni instrumental de subvenció per a la recerca en l’àmbit de la física
d’ones gravitacionals (no competitiu)
Incorporació de nous grups a CIBEROBN
Reptes-col·laboració (antic subprograma INNPACTO)
Subvencions per a la publicació i difusió de resultats de treballs de recerca
en l’àmbit dels serveis socials

1
2
1
2
1
1
10
2
1
4
1
1
26
2
2
1
1
1
1
4
1

— 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
Ressenya en premsa

Nombre
976
908
30
12
1

Review
Nacionals
Article
Article en premsa
Ressenya
Ressenya en premsa
Review
Altres publicacions
Internacionals
Acta de congrés
Article
Article en premsa
Capítol de llibre
Capítol de llibre en premsa
Document cientificotècnic
Edició anotada de textos
Editor
Informe de recerca
Llibre
Llibre en premsa
Edició crítica pura de textos
Publicació multimèdia
Altres
Nacionals
Acta de congrés
Article
Article en premsa
Capítol de llibre
Capítol de llibre en premsa
Document cientificotècnic
Editor
Informe de recerca
Traducció literària amb aparell crític
Traducció literària sense aparell crític
Review en premsa
Review
Llibre
Publicació multimèdia
Informe de treball

25
223
203
8
8
0
4
Nombre
317
33
37
1
172
10
12
1
13
2
22
1
1
3
9
323
15
27
5
173
8
6
11
3
1
3
1
3
44
3
1

Altres
Total general

19
1.839

