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Pla Propi de Docència, Recerca i Transferència de
Coneixement 2019
El Pla Propi de Docència Recerca i Transferència de Coneixement constitueix
la principal eina de política científica de la Fundació Banc de Sang i Teixits
dels Illes Balears (FBSTIB) per a incentivar, amb fons propis i altres ajudes,
l'activitat dels seus investigadors i investigadores.
L'elaboració i gestió d'aquest Pla Propi correspon a la Comissió de Docència i
Recerca de la FBSTIB.
L'objectiu del Pla Propi de Recerca i Transferència és dotar econòmicament
determinades activitats orientades a facilitar l'avanç científic, la transferència
i la col·laboració amb el sector productiu per a la innovació, per part del
personal de la FBSTIB.
Les accions d'aquest Pla Propi de la FBSTIB compten amb un finançament
total de 30.000 €, corresponent al 0,32% del pressupost, segons l'acordat
pel Patronat de la FBSTIB en la seva reunió de 26 de juny de 2017.

1) Impuls a les activitats de recerca.
a) Ajudes a projectes de recerca

L'objecte d'aquesta convocatòria és incrementar la capacitat i la qualitat de
l'activitat científica en la FBSTIB mitjançant el desenvolupament de projectes
en els àmbits de la recerca científica i tècnica. Es pretén donar suport a la
consolidació de grups de recerca i afavorir el desenvolupament de noves línies
de recerca.
Són conceptes finançables el material inventariable i el material fungible d'ús
científic, així com l'externalització de serveis. El límit màxim a finançar és de
10.000,00€ per projecte.
Els viatges per a l'assistència a congressos no s'inclouran en aquesta partida,
ja que compten amb convocatòria pròpia.
Un investigador únicament podrà tenir una ajuda activa de manera simultània
com a investigador principal, encara que podrà participar com a col·laborador
en altres projectes.
b) Ajudes per a mobilitat nacional i internacional del personal investigador.

La present convocatòria té per objecte facilitar i promoure estades de recerca
del personal investigador de la FBSTIB en centres de recerca tant nacionals
com internacionals, incloent l'assistència a reunions de preparació o
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seguiment de projectes de recerca. Les estades subvencionades han de tenir
un clar contingut investigador.
Les ajudes econòmiques van destinades a cobrir les despeses de viatge,
d'allotjaments, manutenció i assegurança, fins a un màxim de 2000 €.
Queden excloses d'aquesta convocatòria l'assistència o participació en
congressos científics i simposis, així com l'assistència a cursos i tutorials
associats als mateixos ja que compten amb convocatòria pròpia.
c) Ajudes per a la participació en congressos científics.

Aquesta convocatòria pretén incentivar i afavorir la participació dels
investigadors de la FBSTIB en reunions i congressos científics nacionals i
internacionals, com a fòrum privilegiat per a la discussió i intercanvi de
coneixements científics, així com la presentació dels resultats de recerca
reeixits.
Per a sol·licitar aquesta ajuda és imprescindible que s'hagi presentat una
comunicació o ponència al congrés, i únicament es podrà sol·licitar una ajuda
per investigador i comunicació/ponència presentada. Són conceptes
finançables la inscripció al congrés així com les despeses de transport i
allotjament fins a un màxim de 1.000 € en congressos nacionals i 2.000 € en
congressos internacionals.
Cada investigador podrà gaudir d'un màxim de dues ajudes per any.
d) Estades d'investigadors en la FBSTIB

La present convocatòria té per objecte facilitar i promoure estades de recerca
del personal de centres tant nacionals com internacionals. Les ajudes
econòmiques van destinades a cobrir les despeses de l'assegurança. Les
estades hauran de tenir un clar contingut de recerca.
e) Ajudes per a l'organització de seminaris, conferències científiques i cursos formatius

Mitjançant aquesta convocatòria es pretén en primer lloc estimular l'activitat
científica del personal de la FBSTIB, potenciant l'intercanvi i la generació de
coneixement mitjançant la presència de contrastats investigadors externs,
afavorint, el contacte i la cooperació científica amb altres grups de recerca.
Amb aquesta finalitat podrà proposar-se la realització, amb una periodicitat
trimestral, de seminaris o conferències per part de personal extern a la
FBSTIB.
Són conceptes finançables les despeses de viatge, allotjament i manutenció
dels conferenciants convidats. En la mesura que sigui possible s'adaptaran
els horaris perquè el desplaçament pugui realitzar-se en el mateix dia.
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Així mateix, aquesta convocatòria pretén cobrir les necessitats docents del
personal de la FBSTIB, no cobertes pel Comitè de Formació, especialment
referent a temes de recerca i innovació.
Per a això podrà proposar-se la realització de cursos formatius tant
presencials com on-line de temàtiques relacionades amb l'activitat
investigadora i/o assistencial de la FBSTIB.

2) Impuls a les activitats de transferència i innovació
a) Ajudes per a la mobilitat del personal de la FBSTIB per a activitats formatives.

La present convocatòria té per objecte facilitar i promoure estades de
formació del personal de la FBSTIB en centres tant nacionals com
internacionals. Les ajudes econòmiques van destinades a cobrir les despeses
de viatge, allotjaments, manutenció i assegurança. Les estades hauran de
tenir una durada màxima de 2 setmanes. Les estades subvencionades han de
tenir un clar contingut de formació pel que queden incloses en aquesta
convocatòria l'assistència a cursos i la participació en grups de treball o
comissions d'experts.
El límit màxim a finançar en aquest apartat és de 2.000,00 €
b) Ajudes a la transferència dels resultats de recerca i a projectes d'innovació

Amb aquesta convocatòria es pretén facilitar i promoure la translació a la
pràctica assistencial tant dels resultats de recerca dels grups de la FBSTIB
com la introducció, en la cartera de serveis de la FBSTIB, de noves tècniques
i/o productes així com millores en el procés productiu.
Són conceptes finançables tant les despeses en fungible com en inventariable,
que hauran d'especificar-se en la sol·licitud.

3) Divulgació de les activitats investigadores i de
transferència i ajudes complementàries
a) Ajudes per a publicacions.

Les revistes en accés obert ofereixen gratuïtament els textos complets dels
articles sense necessitat d'estar subscrit i, a més, en molts casos està permès
reutilitzar-los. No obstant això, les publicacions científiques tenen un cost i,
per tant, algunes revistes tenen unes tarifes de publicació que ha d'assumir
l'investigador.
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Aquesta convocatòria pretén facilitar la lliure difusió del coneixement de les
recerques dutes a terme per grups de la FBSTIB, finançant el cost que suposa
la publicació en accés obert.
Així mateix podrà sol·licitar-se aquesta ajuda per a cobrir els costos de la
traducció/revisió a l'anglès del manuscrit.
b) Accions especials.

La CDI estudiarà qualsevol tipus de sol·licitud d'ajuda presentada per equips
de recerca o investigadors individuals que, degudament justificada i
argumentada, no estigui recollida en qualsevol de les modalitats descrites en
aquest programa d'ajudes.
Les sol·licituds tindran format lliure i seran debatudes i avaluades en el si de
la CDI estant la seva aprovació condicionada a l'interès i oportunitat de l'acció
i a les disponibilitats pressupostàries de cada moment i exercici.

Bases de la Convocatòria
1. Objecte de la convocatòria.
Amb aquestes ajudes es pretén promoure, mitjançant el seu finançament, la
realització d'activitats de formació, recerca i divulgació científica de qualitat
orientades al foment de la cultura científica i tecnològica del personal de la
FBSTIB.
2. Dotació i quantia de les ajudes.
La dotació per a l'exercici 2018 del Pla de Propi de Docència, Recerca i
Transferència del Coneixement serà de 30.000,00 €.
3. Requisits dels sol·licitants.
Aquesta convocatòria està oberta a tot el personal de la FBSTIB amb
contracte en vigor, sempre que aquest tingui una durada superior al període
pel qual es concedeix l'ajuda.
4. Sol·licituds i terminis de presentació.
1. La sol·licitud es formalitzarà mitjançant la seva presentació davant el
Secretari de la CDI.
2. Ha d'anar acompanyada de la memòria cientificotècnica i de la memòria
econòmica, segons els models adjunts a aquestes bases. En aquells casos
que ho consideri necessari, la CDI podrà requerir informació complementària.
3. Termini de presentació de sol·licituds: Les sol·licituds podran presentar-se
al llarg de l'any. La CDI avaluarà, en les seves reunions ordinàries, aquelles
sol·licituds rebudes amb almenys 15 dies d'antelació a la data de la reunió.
5. Criteris de concessió i resolució de la convocatòria.
La CDI valorarà les sol·licituds segons els següents criteris:
1. Qualitat i viabilitat del projecte (fins a 40 punts)
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2. Interès per a la FBSTIB (fins a 30 punts)
3. Projectes presentats per equips investigadors amb escassa experiència
investigadora (fins a 20 punts)
4. Projectes que potencialment puguin ser presentats en el futur a
convocatòries competitives (fins a 10 punts)
Per a la concessió de la sol·licitud es requerirà una puntuació mínima de 50
punts.
La resolució es publicarà en la pàgina web de la FBSTIB i es notifiqués al
sol·licitant mitjançant correu electrònic.
6. Obligacions dels beneficiaris
1. Destinar l'ajuda a realitzar l'activitat prevista en la sol·licitud.
2. El beneficiari d'aquesta ajuda remetrà, dins del mes següent a la
finalització de l'activitat sol·licitada, la justificació científica i econòmica de
l'ajuda concedida, per a la seva avaluació per la CDI.
3. Amb la concessió de l'ajuda el sol·licitant accepta la publicació d'aquest
resum en la memòria anual d'activitats de la CDI.
4. Així mateix, es compromet a publicitar convenientment durant la
realització de l'activitat i en el material generat associat l'ajuda rebuda de la
FBSTIB.

