Apostam per
la innovació

Dades i xifres 2018

DADES I XIFRES DE L’OTRI 2018
L’Oficina de Transferència de Resultats d’Investigació (OTRI) té l’objectiu de
dinamitzar les relacions entre la Universitat, les empreses i altres agents socioeconòmics per
aprofitar els coneixements i els resultats de la recerca que es duu a terme a la Universitat de
les Illes Balears.

Import dels contractes d’R+D+I gestionats:
1.205.206 euros
Nombre de patents i models d’utilitat
gestionats vigents: 68
Facturació anual per llicències d’explotació de
les tecnologies i/o del coneixement de la UIB:
76.000 euros
Fons captats per a la recerca i la transferència:
· Fundraising UIB: 108.608 euros
· Càtedres: 104.450 euros
Nombre de persones emprenedores
assessorades: 57
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CONTRACTES D’R+D+I
113 contractes d’investigació gestionats per un import d’1.205.206 euros.
S’han signat 72 contractes amb entitats privades i 41 amb entitats públiques.
Empreses i/o entitats contractants: 85

Contractes signats per sector

Medi Ambient
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Distinció per àmbit geogràfic de l’empresa i/o entitat contractant

Distinció per organisme universitari
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Evolució dels contractes executats els últims quatre anys

L’import dels contractes executats l’últim any ha
augmentat un 17,4 per cent respecte de 2015.
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PROTECCIÓ DE LA INNOVACIÓ
PATENTS I MODELS D’UTILITAT SOL.LICITATS
(Model d’utilitat) Morter de calç per a aïllament tèrmic amb addició d'os de sèpia
(Model d’utilitat) Morter de calç per a aïllament tèrmic amb addició d'òxid de ferro
(Model d’utilitat) Aparell per a la gestió d'un sistema de ventilació creuada
(Patent) Inhibidors de la cristal·lització de la xantina

Patents i models d’utilitat vigents, per organisme universitari

QUÍMICA: 10.3%
7 (10.3%)

BIOLOGIA: 8.8%
6 (8.8%)

BIOLOGIA FONAMENTAL I
CIÈNCIES DE LA SALUT : 9
(13.2%)
13.2%
IUNICS: 22.1%
15 (22.1%)

CIÈNCIES
MATEMÀTIQUES I
INFORMÀTICA: 14
(20.6%)
20.6%

IFISC: 2.9%
2 (2.9%)

FÍSICA : 22.1%
15 (22.1%)
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Evolució del nombre de patents i models vigents els últims cinc anys (2014-2018)
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TECNOLOGIES I CONEIXEMENTS TRANSFERITS
(Model d’utilitat) Morter de calç per a aïllament tèrmic amb addició d'os de sèpia
(Model d’utilitat) Morter de calç per a aïllament tèrmic amb addició d'òxid de ferro
(Patent) Inhibidors de la cristal·lització de la xantina
(Saber fer) Protocol d’avaluació del dolor crònic
(Software) Mètode per controlar dispositius mòbils mitjançant moviments del cap
(Saber fer) Mètode per valorar els riscos o el nivell de seguretat en obres de construcció

Ingressos de l’explotació de la tecnologia i/o del coneixement de la UIB
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COMERCIALITZACIÓ DELS RESULTATS DE RECERCA DE LA UIB
CATÀLEG DE SERVEIS DE LA UIB
- Nombre de serveis publicats: 204

Distribució dels serveis per àrea d’aplicació:
Turisme, cultura i
patrimoni
8%

Alimentació
7%

Societat
11%

Biotecnologia i salut
19%

Gestió empresarial,
estudis jurídics i
econòmics
19%

Construcció i
arquitectura
6%

Energia, medi ambient
i gestió del territori
19%

Enginyeria
11%

PARTICIPACIÓ EN L’ENTERPRISE EUROPE NETWORK (EEN)

· 11 reunions internacionals mantingudes per establir col·laboracions.
· 61 assessoraments en innovació, transferència tecnològica i acords de col·laboració.
· 14 perfils de cooperació publicats.
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FUNDRAISING UIB
30 convenis de col·laboració empresarial signats
8 donants en la captació de fons

Càtedres UIB-Empresa i altres càtedres d’innovació

Càtedra de la Mar
Iberostar

Càtedra Santander UIB
d'Innovació i Transferència
del Coneixement (CSUIT)

Càtedra Endesa Red
d'Innovació Energètica

Càtedra Banca March
de l’Empresa Familiar

Càtedra Meliá
d'Estudis Turístics

Càtedra Icape

Projectes REE

Càtedra Hotelbeds
Group d'Innovació
Turística

CAPTACIÓ DE FONS
Fons captats per a investigació: 213.058 euros.
· 95.000 euros de convenis de col·laboració empresarial i patrocinis
· 13.608 euros de donacions
· 104.450 euros de càtedres
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PROJECTES DE CAPTACIÓ DE FONS EN CARTERA
1. Projectes d’investigació
· Bio-MOF: preparació de components d’ADN i ARN modificats i
estudi de la seva reacció química en front d’ions metàl·lics.
· ECOAL: fonaments ecològics per gestionar la conservació del
parc natural de l'Albufera de Mallorca.
· BCL2: control de la transcripció de l'oncogèn BCL-2 (cèl·lula-B
leucèmia limfocítica 2).
· CINUIB: desenvolupament d’un sistema no invasiu per a la
detecció del càncer de còlon.
· InCaM: investigació en Càncer de Mama.
2. Projectes singulars i solidaris
· Programa EPS: promoció de les enginyeries, edificació i
matemàtiques.
· INeDITHOS: millora de la qualitat de vida dels infants, joves i
famílies que pateixen malalties cròniques i/o minoritàries.
· Coral UIB: divulgació del patrimoni musical de la universitat i de
les Illes Balears i dinamització de les relacions entre música,
cultura i societat.
· GeniusUp: videojocs didàctics per fomentar la cultura científica i
tecnològica dels estudiants no universitaris.
3. Fons d'ajudes a estudiants

· Beca Enovam de gestió i optimització energètica.
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EMPRENEDORIA
- Nombre de projectes empresarials assessorats: 41
- Nombre d’emprenedors assessorats: 57
· PDI: 11
· Estudiants/titulats: 46

EXPLORER
Programa de suport a l’emprenedoria que ofereix durant 5 mesos l’oportunitat d’adquirir les
competències, habilitats i coneixements necessaris per posar en marxa idees de negoci.

Nombre de
projectes:
PERFIL DELS
PARTICIPANTS

20

23 anys
Estudiant
Universitari

Nombre de
participants:

DONES: 30%

26
HOMES: 70%

Dades i xifres 2018

Fase de desenvolupament del projecte
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7. Informació
8. Alimentació
9. Construcció
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EMPRESES ACTIVES DE L’ENTORN UNIVERSITARI QUE HAN REBUT
SUPORT:
Spin-off de la UIB

Empreses derivades de la UIB amb participació en el capital social

Empreses derivades de la UIB sense participació en el capital social
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ACTIVITATS I ESDEVENIMENTS
ORGANITZACIÓ I PARTICIPACIÓ EN ESDEVENIMENTS

· IV Jornada d'Innovació i Transferència de la UIB (25 de gener)
·

Participació en la Tercera Trobada de la Xarxa de Serveis Públics Empresarials (23 de
febrer)

·

Organització de la Trobada de transferència tecnològica en el marc del Tourism
Intelligence Fòrum (T-Fòrum) Global Exchange Conference 2018 (13 de març)

· Participació en l’11è Fòrum de l'Ocupació de la UIB (15 i 16 de març)
· Treball en xarxa per generar projectes d’R+D+I en biotecnologia i salut (3 de juliol)
· Participació en la conferència anual de l’Enterprise Europe Network (23, 24 i 25 d'octubre)
· Participació en la reunió del Sector Group Biochemtech de l’Enterprise Europe Network

(19 i 20 de juny)

· Participació en la conferència nacional de l’Enterprise Europe Network (14 i 15 de juny)
· Participació en l'esdeveniment de biotecnologia BioSpain (27, 26 i 27 de setembre)
· Participació en les XXVI Jornades d'Investigació de les Universitats Espanyoles (28, 29 i 30
de novembre)
· Participació en l’Explorer Day (26 i 27 d'abril)
· Coorganització de la Trobada de transferència tecnològica en el marc del Meet in Italy for
Life Science (10 i 11 d'octubre)

· Coorganització de la Trobada de transferència tecnològica en el marc de l’Smart City Expo
World Congress (13 i 14 de novembre)

· Organització dels III Premis IECI a la Innovació TIC (TalenTIC) (22 de novembre)
· Presentació del Global Entrepreneurship Monitor (GEM) de les Illes Balears 2017 (10 de

gener de 2019)

· Participació en el Projecte europeu D'Ahoy: definició de les competències necessàries per

a la presa de decisions professionals (anual)

· Participació en el Projecte europeu NetMe-In: facilitar l’accés al món laboral a partir de les
xarxes socials professionals (anual)
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ACTIVITATS I TALLERS FORMATIUS ORGANITZATS

· Cicle de conferències: Oportunitats per a la Transferència (23 d'abril)
· «Les claus per emprendre: el cas d'Habitissimo» (25 d'abril)
· Curs: «La importància dels projectes nacionals i europeus per obtenir finançament i

poder transferir coneixement» (7 i 9 de maig)

· «Com innovar en models de negoci? Tendència i oportunitats digitals» (14 de maig)
· Curs: «La propietat industrial a l'entorn empresarial» (15 i 16 de maig)
· Venture Capital and Entrepreneurship (18 de juny)
· Tallers de foment de la cultura emprenedora a la UIB
- Grau de Bioquímica (26 de març)
- Grau d'Edificació (28 de març)
- Màster en Psicologia General Sanitària (3 de maig)
- Grau de Fisioteràpia (10 de maig)
- Grau d’Administració d’Empreses, grau de Turisme, i la doble titulació del grau
d’Administració d’Empreses i Dret (11 d'octubre)
- Grau de Biologia (15 d'octubre)
- Grau d’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (25 d'octubre)

CONVOCATÒRIES GESTIONADES

· Convocatòria d'ajuda per a l'assistència a esdeveniments de Brokerage
· Convocatòria d'ajuda al PDI per a activitats d'emprenedoria
· Convocatòria per a prova de concepte
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Les activitats d’innovació, transferència i emprenedoria
compten amb el suport de:

Càtedra Santander-UIB
d’Innovació
i Transferència
del Coneixement

L’OTRI forma part de la xarxa:

Oficina de Transferència de Resultats d'Investigació (OTRI)
Tel. +34 - 971 25 96 84
otri@fueib.org

