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FITXA DE DESCRIPCIÓ DE LA PRESTACIÓ 
 

DEFINICIÓ DE LA PRESTACIÓ 

Nom de la prestació Programa de foment de la participació en projectes d'investigació. 

Descripció 

L’objectiu és donar el suport administratiu a la concessió d’ajuts per 
promocionar i potenciar la investigació de qualitat, així com incentivar que 
els nostres investigadors demanin projectes competitius finançats 
externament. 

Subunitat (secció, 
àrea…) i persona 
responsable 

Oficina de Suport a la Recerca (OSR, Son Lledó): 
Secció de programes propis i recursos humans, osr.seccio-rhfr@uib.cat. 
 
Responsable i contacte:  
Cap de la secció, Xavier Salvà, tel.: 971 17 30 68, xavier.salva@uib.es. 

Altres unitats del mateix 
servei o d’altres serveis 
implicades 

Vicerectorat amb competència en investigació (VI, Son Lledó). 
Gerència (Son Lledó). 

Horari i calendari de 
prestació del servei 

L’horari d’atenció al públic és de les 9 a les 14 h. Aquest programa està 
obert tot l’any. 

Persones destinatàries 
Personal docent i investigador que desenvolupi la seva tasca docent i 
investigadora en algun dels departaments, instituts universitaris o centres 
d'aquesta universitat. 

Requisits previs per a la 
prestació del servei 

Haver presentat sol·licituds a convocatòries nacionals o europees l'any 
natural anterior o ser investigador responsable d’un projecte concedit 
(exceptuant els projectes europeus, ateses les seves característiques). 
 
Per optar a aquest programa no és necessari fer una sol·licitud, ja que la 
Comissió d’Investigació concedeix els ajuts que es preveuen en aquest 
programa, una vegada avaluats per la comissió avaluadora de l’OSR. Per 
aquest motiu, l’investigador responsable del projecte haurà de tenir el 
currículum actualitzat al programa GREC. 

Canals de prestació del 
servei 

 Presencial Telefònic  Correu electrònic 

 Web  UIBdigital  Altres 

Temps previst de 
tramitació (si escau) 

- 
Cost per a l’usuari (si 
escau) 

- 

Informació 
complementària (si 
escau) 

Existeixen dues modalitats: a) Ajuts als investigadors responsables de 
projectes que l’any natural anterior han presentat sol·licituds a 
convocatòries nacionals o europees i b) Ajuts als investigadors 
responsables de projectes concedits.  
 
El límit màxim que es transferirà a l’investigador responsable és de 2.500 
euros per any. 
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Informació 
complementària 
(continua) 

 
L'import de l'ajut es decidirà tenint en compte el tipus de projecte i la 
dedicació del personal que hi participa. Anualment el Consell de 
Direcció establirà els criteris per fer aquest repartiment. 
 
No són susceptibles d'ajuts en aquest programa activitats com: accions 
especials, accions integrades, anys sabàtics, estades temporals, ajuts 
FECYT o ajuts d'àmbit autonòmic. 
 
Més informació al web del programa de foment de la participació en 
projectes d'investigació. 
 

Normativa 

 Acord executiu 7719/2006, del dia 24 de novembre, pel qual s'aprova 
el Programa de foment de la participació en projectes d'investigació 
(FOU núm 274, del dia 15 de desembre). 

 Acord executiu 10772/2013, del dia 17 de setembre, pel qual es 
modifica l’Acord executiu 7719/2006, del dia 24 de novembre, pel qual 
s’aprova el Programa de foment de la participació en projectes 
d’investigació (FOU núm. 389, del 18 d’octubre). 

Accions que ha de realitzar la persona interessada 

Sol·licitud (com s’ha de 
sol·licitar, on cal 
adreçar-se…) 

- 

Documents que cal 
aportar 

Documents normalitzats UIB - 

Altres documents - 

Altres accions - 

 
 

http://www.uib.cat/lauib/Organs-de-govern/Consell-de-direccio/
http://www.uib.cat/lauib/Organs-de-govern/Consell-de-direccio/
http://www.uib.cat/recerca/ajuts/prfom/participacio/
http://www.uib.cat/recerca/ajuts/prfom/participacio/
http://www.uib.es/fou/acord/77/7719.html
http://www.uib.es/fou/acord/77/7719.html
http://www.uib.es/fou/acord/77/7719.html
https://seu.uib.cat/fou/acord/107/10772.html
https://seu.uib.cat/fou/acord/107/10772.html
https://seu.uib.cat/fou/acord/107/10772.html
https://seu.uib.cat/fou/acord/107/10772.html

