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Memòria acadèmica 2021-2022  

Vicerectorat d’Innovació i Transformació Digital 

Activitats d’innovació i transferència de coneixement 
 

• Programa Innova UIB-Pimes  
 
El Vicerectorat d'Innovació i Transformació Digital de la Universitat de les Illes Balears, 
amb el suport de l'Oficina de Transferència de Resultats d'Investigació (OTRI), llança el 
programa de suport a la innovació i a la transferència del coneixement 2022.  

La UIB ha d'accelerar el seu paper com a motor en la transició envers una autèntica 
economia basada en el coneixement de la nostra comunitat i, per tant, hauria de ser al 
centre de qualsevol ecosistema innovador facilitant el procés de descobriment 
emprenedor. 

Amb aquest objectiu, es planteja una nova iniciativa, que es divideix en dos espais: 

o Espai Valida  
Adreçat a la comunitat universitària, pretén identificar projectes de recerca que puguin 
donar lloc a productes, serveis o idees de negoci innovadors al si de la comunitat de la 
UIB, proporcionant alhora càpsules formatives breus que aportin informació valuosa 
per aplicar-la en el procés de transferència d'aquests resultats. 

De tots els participants, se’n seleccionaran les propostes que tinguin més potencial i, a 
partir d’aquell moment, disposaran d’un suport individualitzat per tirar endavant un pla 
de valorització i comercialització específic per al seu projecte. En els casos que ho 
puguin requerir i amb l’objectiu d’incrementar-ne el nivell de maduració i facilitar 
l'interès de possibles inversors, es duran a terme proves de concepte o estudis 
addicionals.  

En aquesta primera edició: 

● 7 grups de recerca han avançat les seves propostes a la mentoria 
individualitzada per elaborar plans de valorització comercialització. 

● 9 grups de recerca han presentat les seves propostes a la convocatòria de 
maduració de projectes mitjançant proves de concepte; d’aquests, 6 han 
obtingut finançament. 
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o Espai Accelera 
Adreçat a pimes amb projectes que impliquin productes, serveis o models de negoci 
innovadors, aquest programa té com a objectiu principal la transferència de 
coneixement i l’ajuda a la innovació del teixit empresarial des de la Universitat. 

Per facilitar aquest intercanvi d'idees, tenim el suport de les associacions de petites i 
mitjanes empreses de les Illes Balears, que col·laboraran amb l'organització d’una 
jornada de treball en xarxa. En aquesta jornada, es posaran en contacte pimes i grups 
de recerca que puguin aportar el seu coneixement per accelerar el desenvolupament 
dels projectes en el si de l’empresa, alhora que es proporcionaran una sèrie de càpsules 
formatives breus per afermar aspectes clau en la preparació de projectes i les 
col·laboracions entre Universitat i empresa. Entre totes les pimes participants, se 
seleccionaran aquelles que tinguin unes propostes més prometedores. A partir d'aquell 
moment, podran accedir a una consultoria científica experta i, en els casos en què sigui 
necessari, de finançament addicional perquè investigadors de la UIB duguin a terme 
activitats d’R+D+I. 

En aquesta primera edició, 

● a la sessió de treball en xarxa, es varen fer més de cinquanta entrevistes entre 
empreses i investigadors  

● disset empreses varen presentar projectes a la consultoria científica, vuit dels 
quals varen ser seleccionats 

● dotze empreses es varen presentar als projectes científics d’R+D+I, cinc de les 
quals varen ser seleccionades 
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Enllaços a la pàgina web 

● <https://fueib.org/ca/otri/596/innova-uibpimes-suport-a-la-innovacio> 
 

 
 
 

 


