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

Nombre de sol·licituds

Ajudes per a dur a terme accions especials de recerca i
desenvolupament

31

Ajudes per a la investigació aplicada en matèria d'agricultura,
ramaderia i pesca en l'àmbit de les Illes Balears

9

Ajuts de la Fundació BBVA a equips d'investigació científica - Ecologia i
biologia de la conservació

2

Ajuts de la Fundació BBVA a equips d'investigació científica Humanitats digitals

1

Ajuts Fundació BBVA a Investigadors i Creadors Culturals (Beques
Leonardo)

6

Ajuts per al desenvolupament de projectes d'investigació sobre
addiccions

1

Anunci de contractació de treballs d'investigació interdisciplinar sobre
envelliment

1

Beques d'investigació de l'Institut Menorquí d'Estudis (projectes)

5

Horizon 2020 (2014-2020)

1

Subvencions per a la publicació i difusió de resultats de treballs de
recerca en l'àmbit dels serveis socials

1

Ajuts per a la investigació d'ajuts a la investigació en ciències socials
2018

1
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Projectes en matèria de biodiversitat terrestre, biodiversitat marina i
litoral i foment de la informació ambiental

1

Ajuts per a l'adquisició d'equipament científico-tècnic, corresponents al
Programa Estatal de Generació de Coneixement i Enfortiment Científic i
Tecnològic del Sistema d'R+D+i, Subprograma Estatal d'Infraestructures
d'Investigació i Equipament Científico-Tècnic

12

Ajuts a accions que millorin el coneixement, la salvaguarda i la difusió
del patrimoni històric de Menorca

1

Ajuts per a la investigació d'ajuts a la investigació en ciències de la vida
i de la matèria 2018

3

Selecció projectes d'I+D d'interés per a Defensa susceptibles de ser
inclosos en l'àmbit del programa Coincidente

1

Beques d'Investigació Manuel de Oya 2018

1

Programa Estatal d'R+D+i Orientada als Reptes de la Societat: Projectes
d'R+D+i Reptes Investigació

30

Programa Estatal de Generació de Coneixement i Enfortiment Científic i
Tecnològic del Sistema R+D+i: Projectes d'R+D de Generació del
Coneixement

20

Ajuts MERCK d'investigació
Projectes de recerca científica i tecnològica GOIB

1
59

Ajuts per a projectes d'investigació en Neurociència

1

IV Convocatòria de premis a Joves Investigadors. AstraZeneca

1

Projectes de recerca bàsica en Ciències de la salut l'Acadèmia

1

Projectes d'investigació en salut Fundació Bancària ¿la Caixa¿

2

Ajuts a projectes d'investigació Fundación HERGAR

1

Ajuts de la Fundació BBVA a equips d'investigació científica - Big data

1

Subvencions per a la realització de postgraus d'estudis de gènere i
activitats de l'àmbit universitari relacionades amb l'igualtat
d'oportunitats entre dones i homes

1

Ajuts de la Fundació BBVA a equips d'investigació científica Biomedicina

1
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Projectes sobre Paràlisis Cerebral de La Fondation Motrice

1

PRIMA Section 2: Activities (Research Innovation Actions (RIA) based
on national rules

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

377

Estades breus a l’estranger

37

Estades breus de professors convidats

15

Ajuts per a l’organització de congressos

19

 Incentivació de programes de contractació i mobilitat d’investigadors:
Recursos Humans en R+D+I
Incorporació

Actius

Programa Ramón y Cajal

4

15

Programa Juan de la Cierva (formació i incorporació)

5

10

Programa José Castillejo

5

5

Contractes postdoctorals de la UIB

2

2

Programa Salvador de Madariaga

8

8

Contractes postdoctorals de la CAIB

4

18

Tècnics a grups de recerca de la CAIB

8

12


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
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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

Nombre

Ajudes per a dur a terme accions especials de recerca i
desenvolupament

31

Ajudes per a la investigació aplicada en matèria d'agricultura,
ramaderia i pesca en l'àmbit de les Illes Balears

4

Ajuts Fundació BBVA a Investigadors i Creadors Culturals
(Beques Leonardo)

1

Ajuts per al Foment de la Cultura Científica, Tecnològica i de la
Innovació (FECYT)

1

Beques de la Sociedad española de sueño para la investigación

1

Beques d'investigació
(projectes)

de

l'Institut

Menorquí

d'Estudis

1

Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i
Tècnica d'Excel·lència: Accions de dinamització, 'Xarxes
d'excel·lència'

1

Projectes d'investigació fonamental orientada i Accions
Complementàries del Programa Estatal d'I+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

1

Subvencions per a la publicació i difusió de resultats
de treballs de recerca en l'àmbit dels serveis socials

1

Ajuts per a la investigació d'ajuts a la investigació en ciències
socials 2018

1

Projectes en matèria de biodiversitat terrestre, biodiversitat
marina i litoral i foment de la informació ambiental

1

Ajuts

per

a

l'adquisició

d'equipament

científico-tècnic,

Dotació en euros

436.473,13

50.000,00

35.000,00

7.000,00
8.325,00

4.387,50

17.000,00

163.490,00

4

8.000,00
36.000,00

17.554,59
1.498.605,00

www.uib.cat

corresponents al Programa Estatal de Generació de Coneixement i
Enfortiment Científic i Tecnològic del Sistema d'R+D+i,
Subprograma
Estatal
d'Infraestructures
d'Investigació
i
Equipament Científico-Tècnic
Ajuts a accions que millorin el coneixement, la salvaguarda i la
difusió del patrimoni històric de Menorca

1

Subvencions per a la realització de postgraus d'estudis de
gènere i activitats de l'àmbit universitari relacionades amb
l'igualtat d'oportunitats entre dones i homes

1

CALL FOR TENDERS EASME/EMFF/2018/015: IMPROVING
COST-EFFICIENCY OF FISHERIES RESEARCH SURVEYS AND FISH
STOCKS ASSESSMENTS USING NEXTGENERATION GENETIC
SEQUENCING METHODS¿

1

4.961,00

6.710,00

51000

Aquest esforç es manifesta també en els projectes mantinguts vius, que són els
següents:
Projecte
Ajudes per a dur a terme accions especials de recerca i desenvolupament
Ajudes per a la investigació aplicada en matèria d'agricultura, ramaderia i pesca en
l'àmbit de les Illes Balears

Nombre
44
4

Ajudes per a la investigación agrària desenvolupada pels centres de recerca

2

Ajuts a equips d'investigació de la Fundació BBVA

1

Ajuts a INVESTIGADORS EN ONCOLOGIA

1

Ajuts a projectes d'investigació Fundación BIAL

2

Ajuts a projectes Fundación Svalbard

1

Ajuts Fundació BBVA a Investigadors i Creadors Culturals (Beques Leonardo)

1

Ajuts per a l¿organització de reunions, congressos, seminaris, simposis i jornades de
caràcter científic i tecnològic a les Illes Balears

3

Ajuts per a projectes de recerca sobre diabetis i obesitat (Fundació La Marató TV3)

1

Ajuts per al desenvolupament de projectes d'investigació sobre drogodependències

1
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Ajuts per al Foment de la Cultura Científica, Tecnològica i de la Innovació (FECYT)

1

Beques de la Sociedad española de sueño para la investigación

1

Beques d'investigació de l'Institut Menorquí d'Estudis (projectes)

1

Convocatòria del programa d'ajuts a la investigació en historia econòmica,
macroeconomia, economia monetària, financera i bancària i història econòmica

1

EFSA- Collection of data and information in Balearic Islands on biology of vectors and
potential vectors of Xylella fastidiosa

1

FACCE SURPLUS Sustainable and Resilient agriculture for food and non-food systems

1

Horizon 2020 (2014-2020)

8

Incorporació nous grups a CIBER OBN

1

International Networks

1

Osteology Foundation

1

Prevention and preparedness projects in the field of civil protection and marine pollution

2

Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica d'Excel·lència: Accions
de dinamització, 'Xarxes d'excel·lència'

2

Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica d'Excel·lència: 'Explora
Ciencia' i 'Explora Tecnología'

2

Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica d'Excel·lència:
Projectes d'R+D

53

Programa Estatal d'R+D+i Orientada als Reptes de la Societat: Accions de Programació
Conjunta Internacional

4

Programa Estatal d'R+D+i Orientada als Reptes de la Societat: Projectes d'R+D
Projectes coordinats d'R+D que impliquin d'una manera conjunta els centres de recerca i
les empreses en l'abordatge conjunt de la ciència i la tecnologia
Projectes de recerca 'La Caixa' en àrees estratègiques
Projectes d'investigació fonamental orientada i Accions Complementàries del Programa
Estatal d'I+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
Projectes Europa Excel·lència

50
7
2

3

1
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Projectes Europa Investigació

2

Reptes-Col·laboració (Antic Subprograma INNPACTO)

3

Subprograma d'Accions complementàries (PCI Salut)

1

Subprograma de Projectes a la Investigació en Salut (PI)

6

Subvencions per a la publicació i difusió de resultats de treballs de recerca en l'àmbit dels
serveis socials

2

VII Programa Marc (2007-2013)

2

Volkswagen Foundation

1

Ajuts per a la investigació d'ajuts a la investigació en ciències socials 2018

1

Projectes en matèria de biodiversitat terrestre, biodiversitat marina i litoral i foment de la
informació ambiental

1

Ajuts per a l'adquisició d'equipament científico-tècnic, corresponents al Programa Estatal
de Generació de Coneixement i Enfortiment Científic i Tecnològic del Sistema d'R+D+i,
Subprograma Estatal d'Infraestructures d'Investigació i Equipament Científico-Tècnic

4

Ajuts a accions que millorin el coneixement, la salvaguarda i la difusió del patrimoni
històric de Menorca

1

CALL FOR TENDERS EASME/EMFF/2018/015: IMPROVING COST-EFFICIENCY OF
FISHERIES RESEARCH SURVEYS AND FISH STOCKS ASSESSMENTS USING
NEXTGENERATION GENETIC SEQUENCING METHODS¿

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

Nombre

Internacionals

1104

Article

1008
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Article en premsa

37

Ressenya

12

Review

47

Nacionals

219

Article

199

Article en premsa

7

Ressenya

10

Ressenya en premsa

2

Review

1

Altres publicacions
Internacionals

Nombre
353

Acta de congrés

41

Altres

8

Article

36

Article en premsa

1

Capítol de llibre

182

Capítol de llibre en premsa

16

Document científic-tècnic

4

Editor

17

Editor en premsa

5

Informes de recerca

7

Informes de treball

3

Llibre

25

Llibre en premsa

1
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Publicacions Multimèdia

2

Review

2

Traducció literària sense aparell crític

1

Traducció literària amb aparell crític

2

Nacionals

345

Acta de congrés

21

Altres

12

Article

23

Article en premsa

3

Capítol de llibre

173

Capítol de llibre en premsa

6

Document científic-tècnic

6

Edició anotada de texts

1

Editor

11

Editor en premsa

3

Informes de recerca

12

Informes de treball

1

Llibre

43

Llibre en premsa

2

Publicacions Multimèdia

4

Review

1

Review en premsa

1

Traducció literària sense aparell crític

21

Traducció literària amb aparell crític

1

Total general

2.021
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