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La Fundació KIMbcn es va crear l'any 2008 gràcies a l'acord establert entre la Cambra
Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona i el Centre Tecnològic Leitat.
KIMbcn té per objectiu la millora de la transferència de coneixement a través dels
processos de valorització i comercialització dels resultats de la investigació com a eina de
gran utilitat per contribuir a l'augment de la competitivitat de les empreses.
A través d'una extensa xarxa de col·laboradors formada per universitats, parcs científics,
grups d'investigació i centres tecnològics de tot el món, KIMbcn s'ha consolidat al mercat
nacional i internacional aquest any 2012 com a referent en l'aportació de valor afegit en
la identificació de solucions tecnològiques i com a accelerador de la transferència del
coneixement.

Projectes
Després d'un procés de reinvenció que va impulsar la Fundació l’any 2011, aquest 2012
KIMbcn ha consolidat la seva tasca potencial en el sistema d'innovació català, a través
d'una cartera de serveis àmplia i diferencial, adaptada a les necessitats dels clients i a
l'evolució de la tecnologia, i ha contribuït així a optimitzar el temps d'arribada del
coneixement al mercat potenciant la seva activitat en relació a les PIMES, les grans
empreses i també a l’administració pública.
L'any 2012, KIMbcn ha executat 88 projectes d'alt nivell amb una facturació mitjana per
projecte de 20.000 euros. Al llarg de l'any s'ha ofert un servei totalment personalitzat als
clients, a través de les més de 300 visites a empreses, institucions i d'altres entitats.
Els projectes que KIMbcn ha desenvolupat en aquest exercici queden distribuïts de la
manera següent:
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Activitats i projectes destacats
KIMbcn ha desenvolupat diferents activitats i projectes durant l'any 2012, dels quals es
destaquen els següents:
-

Comissió Europea: KIMbcn ha finalitzat l’execució del projecte TEMA per afavorir
la internacionalització d'empreses dedicades a les tecnologies mediambientals.
Amb aquest objectiu es va crear una guia de pautes per a les empreses i es van
organitzar tallers informatius i de networking i creació d'un clúster virtual. A més
KIMbcn ha començat la seva participació en el projecte IPSMEs com a especialista
en explotació de propietat intel·lectual i comercialització de tecnologies, hi dóna
suport a més de 30 empreses de diferents sectors en estratègia de transferència
de coneixement. Al mateix temps s’estan iniciant projectes del 7é programa marc
on KIM gestionarà la explotació de la propietat intel·lectual dels resultats
obtinguts del projecte.

-

International Commercialization Alliance (ICA): KIMbcn és membre fundador de
l'ICA i forma part del seu comitè assessor. El 20 i el 21 de març de 2012 una
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representació de KIM va participar a l'International Commercialization Forum
celebrat a Toronto on es van contactar a més de 50 agents internacionals que han
ajudat a fer créixer la presència internacional de KIMbcn i de les empreses
catalanes representades en el seu portfoli.
-

Taller de transferència tecnològica (Cámara de Comercio de Madrid): en
col·laboració amb la Cámara de Comercio de Madrid, KIMbcn va organitzar un
taller de protecció i rendibilització d'actius intangibles en I+D, amb l'objectiu
d'aportar a les empreses participants un seguit d'eines per identificar i gestionar
els actius intangibles i permetre l'explotació comercial a llarg termini.

-

Jornades Feria del Conocimiento: en col·laboració amb la Cambra de Barcelona,
KIMbcn va realitzar unes jornades en el marc del programa Feria del
Conocimiento.

Aquestes jornades van tractar sobre la valorització d'actius

intangibles i els instruments per a l'accés a finançament públic i privat, entre més
temes.
-

Servei integral de gestió (CAWANA): KIMbcn va realitzar un assessorament
personalitzat a CAWANA, amb un enfocament de mercat sobre aspectes de
definició estratègica, model de negoci i estratègia de la marca (producció,
comercialització i business plan), redacció del pla financer i captació de
finançament.

-

La Caferetta: suport a l'empresa Minima Espresso Systems en la recerca de
finançament públic i privat per a la fabricació d'una màquina portàtil de cafè i la
seva comercialització.

-

Innoactiva – Barcelona Activa: KIMbcn ha col·laborat amb Barcelona Activa en el
desenvolupament del programa Innoactiva, dirigit a les pimes de Barcelona que
necessiten suport per identificar i gestionar els mecanismes de finançament públic
que millor s'adaptin a les seves necessitats.
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-

SynergyS – Barcelona Activa: KIMbcn ha organitzat els SynergyS de Barcelona
Activa de l'any 2012. SynergyS és un punt de trobada per a empresaris,
investigadors i inversors per tractar temàtiques cientificotecnològiques. En total,
s'han organitzat dues sessions SynergyS durant l'any: una a l'SmartCity Expo &
World Congress 2012 i al Hispack 2012. Fins ara, més de 700 empreses han
participat en els SynergyS que organitzen Barcelona Activa i KIMbcn.

-

European Space Agency: Desenvolupament d'una eina de visualització de la
informació de les patents i d'un assessment de les tecnologies. Alhora anàlisi de
les patents de més de 120 invencions per a l'explotació de les tecnologies a tot el
món.

-

Repsol: Desenvolupament d'una eina de visualització de la informació dels
principals agents que realitzen R + D i innovació en el món en dos sectors
específics, recerca d'informació d'investigadors, empreses i centres de recerca de
primer nivell. L'objectiu era establir un sistema de vigilància de tecnologia
constant sobre tecnologies clau en els sectors d'energies renovables.

-

IAB Europe: Dinamització d'un acte de networking per a la comercialització de
tecnologies d'empreses espanyoles i belgues en el marc del congrés internacional
anual INTERACT que se celebra a Barcelona.

-

Dot2code Technologies: Projecte de valorització i comercialització d'una
tecnologia en l'àmbit d'Internet per a l'organització d'esdeveniments i la
realització de networking virtual. En l'execució es va elaborar l'estratègia de
comercialització i venda amb revisió del model de negoci, segments de mercat,
estratègia d'entrada en els diferents mercats, previsions i orientacions de vendes i
activitats complementàries.

-

Prexobloque Iberica: Comercialització d'un producte innovador per al sector de la
construcció amb capacitats aïllants acústiques i tèrmiques a nivell internacional.
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Les activitats principals són la detecció de potencials interessats, establiment de
contractes de comercialització i transferència de la tecnologia.
-

Leitat: Due dilligence tecnològica amb l'objectiu de determinar l'interès d'inversió
en una tecnologia basada en teixits protectors de raigs UVA. Les recomanacions
realitzades per KIM permeten iniciar negociacions entre el centre tecnològic i els
propietaris de la tecnologia.

-

Sunco Renewable Energies: Assessorament sobre la viabilitat i manera de
protecció d'un nou producte consistent en un fanal solar.

-

22 Sistema Sostenible: Sistematització dels serveis innovadors de 22 Sistema amb
l'objectiu de potenciar la capacitat comercialitzadora de l'empresa. Es van realitzar
sessions de creativitat i millora de l'estratègia de comunicació de l'empresa que
han redundat en l'increment del nombre de clients.

-

Consell Comarcal de la Selva: Desenvolupament d'un Pla Director per a la
Plataforma d'Innovació en Gastronomia Industrial per al període 2012-2013, amb
el disseny de la cartera de serveis, generació de projectes col·laboratius i
vinculació regional i internacional, així com la implementació d'aquest Pla Director
durant els sis primers mesos de funcionament de la plataforma (posada en marxa
interna de les iniciatives i implementació i comercialització externa). El projecte ha
estat un èxit i tindrà una continuïtat d'entre 3 i 5 anys amb l'explotació dels espais.

-

Sangaku: Anàlisi de la Tecnologia d'Aprenentatge Col·laboratiu desenvolupada per
Sangaku i construcció d'un model de negoci viable que permeti explotar
econòmicament la tecnologia. S'han realitzat fulls de ruta tecnològiques, de
producte i organitzacionals per implementar en un termini de 5 anys. L'empresa
ha aconseguit refinançament a càrrec dels socis inversors gràcies a la
conceptualització d'un negoci "born-global".
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-

Funditec: Organització d'una conferència sobre turisme accessible en el marc del
projecte "TuristAbile", finançat amb fons europeus. En aquesta conferència van
participar experts nacionals i internacionals en turisme accessible atraient voltant
de 100 assistents.

-

Leytec: Suport a la comercialització de cursos formatius i promoció dels mateixos
mitjançant la realització d'un esdeveniment en format jornada de difusió.

-

Tecnomesura: Recerca i anàlisi de les principals eines de formació en línia que
millor s'adaptin als requisits de Tecnomesura.

-

Sontrafic: Estratègia de comercialització per a la internacionalització de la cartera
de productes del sector de la senyalització viària. Acompanyament i presa de
contacte

amb

empreses

target,

amb

l'objectiu

de

tancar

acord

de

subministrament.
-

Embalajes Capsa: Estratègia de comercialització per a la internacionalització de la
cartera de productes del sector del packaging. Acompanyament i presa de
contacte amb empreses target, amb l'objectiu de tancar acord de transferència
tecnologia.

Xarxa internacional
KIMbcn també compta amb una xarxa de centenars de col·laboradors de tot el món, i
amb un node de connexions internacionals de prestigi en matèria d'innovació i tecnologia
format per més de 300 contactes solvents de ciutats de tot el món. Actualment KIM té
presència a Madrid, Vigo, Uruguai i Mèxic.
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Amèrica Llatina
América Llatina ha estat un dels mercats on més a desenvolupat la seva activitat KIMbcn,
s’han realitzat acciones específiques a Uruguai amb el projecte KIM Uruguay, però també
s’han obert accions als següents països:
-

Equador: KIMbcn va rebre la invitació del Govern d’Equador i de la Universitat de
l’Exèrcit com a ponent principal i especialista internacional en unes jornades
transnacionals sobre innovació i transferència de coneixement.

-

Colòmbia: Durant el mes de setembre y agost de 2012, KIMbcn va realitzar una
missió de contacte amb institucions innovadores de Bogotà i Medellin, on es van
visitar Universitats i centres de suport empresarial. A més s’han rebut missions
internacionals de representants institucionals.

-

Mèxic: KIMbcn ha obert el mercat mexicà amb la presència del seu Director de
Relacions Europa-Amèrica Llatina que ha estat realitzant contactes amb
institucions mexicanes per fomentar la realització de projectes internacionals de
R+D+i.

-

Brasil: S’ha iniciat la entrada en aquest mercat amb la contractació d’una persona
de Brasil per establir contactes amb universitats i empreses del país.

-

Xile: KIMbcn ha estat l’únic agent de transferència de coneixement internacional
d’Europa homologat per CORFO, agència de promoció econòmica de Xile, per
donar serveis de valorització de mercat i de propietat intel·lectual.

KIMuruguay
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De l'any 2012, cal destacar també la consolidació de KIMuruguay, un projecte que es va
iniciar el 2011 a través de la signatura d'un conveni entre KIMbcn, el Instituto Nacional de
Investigaciones Agropecuarias de Uruguay (INIA), la Administración Nacional de
Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP), el Parque Científico de Pando (PCTP), el
Laboratorio Tecnológico de Uruguay (LATU), la Cámara de Industrias de Uruguay (CIU), el
Ministerio de Industria, Energía y Minería de Uruguay (MIEM) i la Cámara Nacional de
Comercio y Servicios de Uruguay (CNCS).
KIMuruguay va néixer amb l'objectiu principal de vincular empreses, institucions,
universitats i centres tecnològics, dels àmbits públic i privat, per internacionalitzar el
coneixement i generar xarxes de contacte que en fomentin el creixement.
Activitats de KIM a Uruguay l'any 2012:
-

Formació en transferència tecnològica: KIM va impartir a l'Uruguai, durant 5 dies,
un curs de formació en transferència tecnològica, en el qual va donar a conèixer
als participants les millors pràctiques de generació gestió i de processos d'R+D.

-

Realització d’un projecte per l’empresa CELSIUS per la comercialització d’una
tecnologia mèdica i l’anàlisi de les seves potencialitats a nivell internacional.

-

Realització d’una formació a Barcelona per INIA, Instituto Nacional de
Investigaciones Agropecuarias de Uruguay, durant una setmana a professionals de
la Unitat de vinculació Tecnològica. Aquesta activitat va ser un èxit en el que van
participar els professionals de KIM.

Equip professional
KIMbcn compta amb un equip professional de vuit diferents nacionalitats (Brasil, França,
Irlanda, Alemanya, Holanda, Itàlia, Escòcia i Polònia) altament qualificat en formació
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tecnològica, transferència del coneixement, química, transferència tecnològica,
assessorament financer, disseny, sector salut, internacionalització, aspectes legals i de
propietat tecnològica i comunicació, entre altres; i amb una trajectòria destacable en el
coneixement dels mercats d'aquestes tecnologies.
La captació del talent segueix essent un dels elements de diferenciació de KIMbcn, que
incorpora persones que aporten una reconeguda trajectòria i una sòlida experiència en
les seves especialitats i àrees.

KIMconference 2012
La Cambra va col·laborar amb KIMbcn en l'organització de la KIMconference que duia per
títol Encouraging International Knowledge Exploitation, celebrada el 4 de Juliol a la Casa
Llotja de Mar. La innovació i la tecnologia van ser els protagonistes d'aquesta jornada en
què va participar com a ponent el Sr. Mario Thomas, president de la International
Commercialization Alliance i director de la Ontario Center of Commercialization.
La KIMconference va reunir prop de 200 persones al Saló dels cònsols per escoltar
atentament les diferents conferències impartides per experts arribats de Canadà,
Espanya, Regne Unit o Hong Kong.
La presentació del convidat principal i keynote speaker, el Dr Mario Thomas, Chair de
l'International Commercialization Forum (ICF), va incidir en el fenomen de les start-ups
amb vocació global, empreses de nova creació que fixen la seva activitat fora dels seus
països d'origen des de l'inici de les seves operacions.
La resta d'activitats programades, com les dues taules rodones, la presentació sobre els
indicadors de KIM o el Market Place del programa Fira del Coneixement, dedicat a idees
de projectes col·laboratius a nivell europeu, van captar l'atenció del públic i van suscitar la
participació i el debat, enriquint encara més l'acte.
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Va ser, en definitiva, una gran jornada per compartir coneixements al voltant de la gestió i
explotació del coneixement més enllà de les nostres fronteres.
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Fotos:
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