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Ajuts a la recerca  
— 

La Fundació IMIM ha presentat durant 2021 un total de 361 solꞏlicituds d’ajuts a la 

recerca, de les que 76 encara estan pendents de resolució.  

En relació amb els contractes amb empreses privades, destacar que s’han signat 147 

contractes per a la realització de serveis, de mecenatge o participació de licitació i 153 

contractes per a la realització d’assaigs clínics per un import global de més d’onze 

milions d’euros, el que significa un increment significatiu. 

Ajuts a projectes 

Respecte a les convocatòries competitives de l’Agencia Estatal de Investigación, en el 

marc de les modalitats de Retos Investigación y de Generación de Conocimiento, que 

es van presentar durant 2020, s’han resolt enguany i han concedit 3, un d’ells és el 

primer projecte d’un recent incorporat investigador Ramon y Cajal. La corresponent 

convocatòria 2022  està pendent de tancar el període de solꞏlicitud.  

S’han obtingut 28 projectes dels 46 presentats a la convocatòria de Projectes 

d’Investigació en Salut del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), un 61% d’èxit, el que 

constitueix un rècord històric. 

Pel que fa a projectes internacionals s’han aprovat dues propostes de H2020, una d’elles 

com a coordinadors. I també destacar que s’està en negociació de la primera proposta 

aprovada d’Horizon Europe de l’European Innovation Council, un Pathfinder. En relació 

al EIC cal també destacar que el nombre de solꞏlicituds continua en via ascendent, 

arribant a 23 propostes. 

A destacar també, la concessió de 3 projectes de la Fundació de la Marató dedicada a 

la recerca en COVID 19, 2 liderades des del nostre centre. 

 

Ajuts de personal 

S’han incorporat dos candidats predoctorals provinents d’Ajuts per a la contractació de 

personal investigador novell (FI) de l’AGAUR.  
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Respecte a les convocatòries de recursos humans de l’ISCIII, el personal finançat ha 

estat: 3 intensificacions, 2 ajuts post residència Rio Hortega, 3 postdoctorals Sara 

Borrell, 2 contractes Predoctorales de Formación en Investigación en Salud (PFIS), 2 

contractes d’investigadors Miguel Servet, 3 contractes d’Intensificacions i 1 contracte de 

Gestió d’IIS.  

S’han incorporat 2 predoctorals FPI de l’AEI, i 1 FPU del Ministerio de Universidades. 

S’han obtingut un contracte de tècnic de recolzament de l’AEI i un Juan de la Cierva 

d’Incorporación també de l’AEI.  

També cal destacar l’obtenció d’una Junior Leader de postdoc i un INPhINIT de predoc. 

A més a més s’ha obtingut 2 ajuts predoctorals PERIS, 1 d’Intensificació d’Infermeria i 3 

de tècnic de recolzament de recerca. Amb relació a les ajudes convocades per l’IMIM a 

càrrec del Contracte Programa, s’han atorgat tres ajuts Jordi Gras per a la formació en 

recerca de metges que van acabar la seva residència el 2021. 

A continuació es presenten desglossats els ajuts aconseguits per àmbits, programes i 

finançadors: 

 
 

Figura 1: Ajuts atorgats a l’any 2021 per àmbits 
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Figura 2: Ajuts atorgats a l’any 2021per programes de recerca 

 

 

 

Figura 3: Projectes per finançadors d’àmbit nacional vigents a 2021 
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Figura 4: Projectes per finançadors d’àmbit internacional vigents a 2021 
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