ANNEX
Aprovada per la comissió mixta de seguiment de data 12 de març de 2015 la realització del
projecte «Revisió i creació de contingut cultural d'alta qualitat»

A. Origen, naturalesa, objectiu i descripció del treball específic
Són múltiples les aplicacions possibles de l'aparador turístic intel·ligent, atès que permet
disposar d'uns continguts de caràcter cultural validats per especialistes relatius a aspectes
com ara la geografia, la història o el patrimoni cultural de les Illes Balears.
Específicament, algunes possibles aplicacions serien:
-

Posar a disposició dels usuaris uns continguts culturals d'alta qualitat.
Afavorir un turisme de qualitat interessat en el patrimoni cultural i natural de les
Illes.
Donar informació sobre recursos turístics d’interès.

La Universitat de les Illes Balears, mitjançant personal investigador, planteja la realització
de les següents activitats de R+D relacionades amb el projecte:
1. Validació, revisió i millora dels continguts de caràcter cultural del projecte.
2. Creació de nous continguts que completin els continguts ja existents.
B. Nivell professional requerit i competències dels responsables i participants. El
perfil professional dels recursos humans que participin en les activitats que es
desenvolupin conjuntament serà acordat entre ambdues parts, sota els estrictes
principis d'idoneïtat professional per a les tasques a realitzar
En aquesta activitat podran participar investigadors dels departaments de Ciències
Històriques i Teoria de les Arts, Ciències de la Terra, Filologia Espanyola, Moderna i
Clàssica i Filologia Catalana i Lingüística General i el Servei d'Activitats Culturals (SAC),
coordinats per la vicerectora amb competències de Cultura.
C. Durada del projecte
La durada del projecte està estimada en un màxim de 9 mesos.
D. Previsions de suport logístic en la implementació de les accions (viatges,
allotjament, etc.)
No se n’han fetes.

E. Recursos tecnològics necessaris per a la realització del projecte
Els recursos tecnològics són els corresponents del Servei d'Activitats Culturals (SAC) i
dels departaments de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, Ciències de la Terra,
Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica i Filologia Catalana i Lingüística General.

F. Recursos financers prevists per cobrir les despeses relacionades amb el projecte i
el corresponent pressupost detallat
El pressupost estimat per a la realització de les activitats esmentades és de 65.000 euros.

APORTACIÓ UIB
Personal departaments i serveis UIB
Infraestructures UIB
Total UIB

13.500,00 €
1.500,00 €
15.000,00 €
APORTACIÓ ATB

Honoraris
Personal contractat
Despeses diverses del projecte (tasques del
Servei d’Activitats Culturals de la UIB de
coordinació i suport al projecte)
Gestió i administració (20% overheads)
Total ATB

31.750,00 €
1.250,00 €
7.000,00 €

Total conveni

65.000,00 €

10.000,00 €
50.000,00 €

G. Participació de cada part en els resultats del projecte, tant tangibles com
intangibles
La propietat intel·lectual dels continguts desenvolupats en el marc d'aquest conveni serà
propietat dels investigadors de la Universitat dels Illes Balears (UIB) participants en el
projecte. L'Agència de Turisme de les Illes Balears podrà utilitzar aquests continguts per
a la promoció de les marques i els productes turístics que gestiona.

