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Des de 2008, la Fundació KIMbcn ha consolidat la seva aposta per millorar la
transferència de coneixement dels agents de recerca, el teixit empresarial i
l’administració a través de processos de valorització i comercialització. Fruit de la unió de
forces entre la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona i el Centre
Tecnològic Leitat, KIMbcn ha reforçat la seva posició en aquests àmbits i, en els últims
temps, ha fet èmfasi en les necessitats de les organitzacions de rendibilitzar el retorn de
les inversions en R+D+i i en la protecció de la propietat intel·lectual. Amb aquestes
accions, la fundació i el grup han aconseguit mantenir l’augment de la competitivitat de
les empreses i posicionar-se com a agent clau en el mercat català i espanyol.
En el plànol de xarxes col·laboratives, KIMbcn ha mantingut la seva posició activa envers
algunes de les principals plataformes relacionades amb la recerca, la comercialització i,
en línies generals, la transferència de coneixement. Així, durant 2014, la fundació ha
desenvolupat i participat en iniciatives d’important abast al mercat sud-americà a través
de formacions per a universitats, la participació a fòrums internacionals de
comercialització —com l’International Commercialization Forum, celebrat al Canadà— i
ha establert importants aliances amb organitzacions com l’European Space Agency o la
plataforma Technology reserve.

Activitats i projectes destacats
Entre els nombrosos projectes desenvolupats en el sí de la fundació KIMbcn i la seva
estructura, a continuació se’n seleccionen els més rellevants per tipologia, entitat del
client o volum de facturació:
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Entitat

Tipus activitat

Línia d’expertesa i d’activitat

Projecte

Avaluació d’una tecnologia desenvolupada per ACCIONA
infraestructuras sobre la producció de nous materials i
desenvolupament de les possibles estratègies de
comercialització més beneficioses pel client.

comercialització

ACCIONA

tecnologies

Agència
Espacial

Projecte

Europea

comercialització

(ESA-ESTEC

tecnologies

TTPO)

Fábrica
Nacional de la
Moneda y el
Timbre

Projecte
comercialització
tecnologies

(FNMT)

Projecte de
formació,

Grup

avaluació i

AGBAR

comercialització
tecnologies

GAS
NATURAL, SA

KIMAP, Premis
Innovació i
Scouting

Avaluar la cartera de patents de l’ESA. Mitjançant un
contracte de licitació, es va efectuar l’avaluació d’una
cartera de patents, la finalitat era estudiar uns 130 invents
portfoli de patents, compilar la informació recollida en una
base de dades i proporcionar a l'Agència una llista de
classificació de les invencions d'acord al seu potencial
comercial (alt, mitjà i baix). L'estudi es va completar amb èxit
al juny de 2013 i el nostre procés d'avaluació i priorització
cobreix 130 invents protegits per 413 patents.
Avaluació de la tecnologia desenvolupada per la Fábrica
Nacional de la Moneda y el Timbre, en endavant, (FNMT)
sobre solucions innovadores en el sector de la seguretat i
l’autentificació. KIMbcn s’encarrega de l’estudi de les
necessitats del mercat per aquest sector i defineix
l’estratègia de mercat que millor s’adequa a les necessitats
de l’FNMT.
Des de 2012 KIMbcn treballa amb el Grup Agbar oferint-li
serveis relacionats amb la comercialització de la tecnologia.
Durant el 2012 i 2013 KIMbcn va impartir 3 formacions sobre
transferència tecnològica i un projecte d’impuls per millorar
la unitat de transferència que una entitat del Grup Agbar
havia creat, aportant la metodologia pròpia de KIMbcn. Al
2014 es va fer l’avaluació d’intangibles d’una de les entitats
del Grup Agbar i al 2015 s’ha fet l’estudi del model de negoci
del Grup per proposar estratègies de comercialització de les
seves tecnologies i millorar els seus KPIs en innovació.
Diagnòstic i millora dels processos per als Premis “Nuestra
Energía” GNF. També es van identificar i prioritzar experts i
referents per dos tecnologies. D’altra banda es dins de les
millores del KIMAP, es va participar en l’ampliació.
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Càmera de

Projecte de

Madrid;

Vigilància

COCIM

Tecnològica

Universidad

Projecte

Santiago de

d’avaluació i

Chile (USACH)

comercialització

Projecte de Vigilància Tecnològica sobre les idees
innovadores (projectes, Tecnologies, ... ) de les empreses del
teixit empresarial de la Comunitat de Madrid. L'objectiu era
realitzar una priorització d'acord al time to market unint les
necessitats de l'Administració i l'Oferta tecnològica i
innovadora de la indústria. La finalitat general era promoure
i incentivar la R + D + I madrilenya.

Priorització de 20 tecnologies de la USACH i posterior
comercialització de 4 tecnologies.

de tecnologies

Centro

Projecte

Nacional de

comercialització

Biotecnología

tecnologies

Universidad

Projecte

de Chile,

comercialització

AMTC

tecnologies

Avaluació comercial de tecnologies

Avaluació comercial de tecnologies

Projecte

Arquimea

comercialització
tecnologies

Oportunitats
DOMOTYS

Smart Cities

Avaluació comercial de tecnologies

Detecció i selecció d’oportunitats de projectes de
SmartCities.
Incorporació de la informació a la
plataforma de SmartCities.

TEC 22@ Building - Veneçuela 103, 1st floor - 08019 Barcelona (Spain) Phone +34 93 266 71 38

www.kimbcn.org

5 - 12

KIM a Europa
Durant l’any 2015 es van aconseguir 3 projectes europeus nous H2020: LUMENTILE,
PROGRESS TT i REGROUND i 2 Eramus+: AQUAPATH i INNOGROW. Aquests es sumen als 6
projectes europeus del 7PM (REWAGEN, NOSHAN, NAWADES, ECOWAMA, THERMACO i
NANOCATE) que treballa actualment l’equip de KIM, on té com a objectiu maximitzar les
oportunitats d'explotació dels socis del projecte i difondre els assoliments tècnics
demostrats en aquests projectes. A continuació, un resum de les noves incorporacions:
NOM PROJECTE

PROGRAMA

REGROUND

H2020

Progress TT

H2020

LUMENTILE

H2020

AQUAPATH

ERASMUS +

INNOGROW

ERASMUS +

CONCEPTE

L'aplicació d'una nova nanogeotecnologia en l'aigua per a
la immobilització de metalls tòxics en els aqüífers
subterranis, pous d'aigua potable, i els pous de filtració
per facilitar la seva eliminació.
Millorar el roI de les organitzacions públiques de recerca,
mitjançant la transferència de coneixements entre les
entitats líders a nivell europeu i aquelles amb major
potencial de creixement.
Promoure l'ús conjunt de les noves tecnologies per
generar valor afegit i noves funcionalitats per als materials
tradicionals, convertint així una la rajola ceràmica clàssica
en una" rajola lluminosa electrònica multifuncional".
Desenvolupar una metodologia dirigida a fomentar la
consciència dels ciutadans en relació amb el consum
d'aigua i la reducció de la petjada hídrica. La KAA participa
en el projecte desenvolupant la pàgina web i les altres
eines virtuals previstes.
Creació d'una solució formativa TIC que capaciti a aquests
grups en habilitats relacionades amb la Innovació i
l'emprenedoria.
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Equip professional
Durant 2015, l’estructura de KIMbcn va comptar amb un equip professional
multidisciplinari, internacional (Brasil, França, Holanda, Itàlia, USA, Espanya i Polònia) i
altament qualificat, com demostren els seus perfils:
Perfil formatiu de la plantilla

Estructura contractant de la plantilla

RRHH
45

34

34
25
19

RRHH 2011

RRHH 2012

RRHH 2013

RRHH 2014

RRHH 2015

A banda d’aquestes xifres, KIM també ha comptat amb set col·laboradors distribuïts entre
Galicia, Andalusia, Madrid, Mèxic i Polònia.
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D’altra banda, cal destacar els bons resultants del KIMInternship Program durant el 2015.
Aquesta iniciativa pretén afavorir la incorporació laboral formant a estudiants d’últims
anys o recentment llicenciats en innovació, transferència tecnològica i gestió de projectes.
Aquest any han participat 13 estudiants dins del KIMInternship Program, un 10% més
que l’any anterior, i un 38,46% dels 13 interns s’han incorporat laboralment a l’estructura
de KIM.
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 així com de diferents països i regions del món, com expressa
la següent gràfic respecte a 2015.

Italia
8%

Procedència país Interns
Croàcia
8%

USA
31%
Espanya
38%

França
15%
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KIMconference 2015
Com en les edicions anteriors, la KIM Conference va resultar un acte reeixit, convertint-se
una vegada més en l’esdeveniment de transferència tecnològica més important
d’Espanya. Sota el nom “Industrial and corporate Innovation: empowering new models”,
el Palau Macaya va acollir a més de 150 assistents provinents de 12 països diferents, que
van participar-hi, agrupant als principals actors en innovació com empreses, universitats i
institucions.
Algunes de les principals conclusions derivades de l’esdeveniment van ser la importància
de la internacionalització i la col·laboració general per obtenir un impacte correcte de la
innovació, així com les eines necessàries per superar les barreres que suposa el
finançament. Altres professionals van posar l’accent en les oportunitats d’inversió en
projectes d’economia verda a països com Uruguai o Perú.
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A més de la KIMConference, al llarg de l’any es van promoure diferents accions per tal de
donar a conèixer l’activitat de KIMbcn. Entre aquestes destaquen:
-

ECOTOUR "Gestión de la Eficiencia Energética en la Industria del Turismo": Suport de
KIM a la difusió de l'esdeveniment final de tancament del projecte Ecotur i publicació
dels resultats del projecte en temes d'eficiència energètica i l'impacte en el sector
hoteler en una revista d' impacte internacional. L'objectiu principal del projecte és la
transferència dels coneixements, habilitats i competències del gestor d'Eficiència
Energètica al Sector del Turisme.

-

Workshop “High level meeting on the Role of Private Sector in the Strengthening of
the Euro-Mediterranean Partnership” - Union for the Mediterranean: esdeveniment
per fomentar el desenvolupament de petites i mitjanes empreses utilitzant els
instruments financers a l’abast al sector públic, així com al sector privat. KIM va
elaborar un informe sobre els tipus d’instruments financers en diversos països
Europeus i Llatinoamericans i les seves oportunitats d’ús.

-

3 Innovation Meet: Es van realitzar 3 Innovation Meets durant el 2015. El primer al
Febrer, el segon al Maig i el tercer a l’Octubre. Els Innovation Meet són un cicle
d'esdeveniments d'innovació orientats a promoure bones pràctiques en R+D+I i
transferència amb organitzacions líders en el sector, per conèixer i compartir idees i
tendències sobre la innovació.
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KIMTalent
KIM Talent és un programa d’entrenament orientat a la capacitació global de
professionals en tots els aspectes de la transferència de tecnologia. Recull les
metodologies desenvolupades per KIM dins el marc de la seva activitat i les porta a un pla
pràctic d’aplicació, amb l’objecte de capacitar als alumnes amb eines i coneixement que
poden incorporar a la seva feina i poden ser útils per a la seva organització. Està
específicament dirigit als professionals de la innovació i la transferència de coneixement
d’universitats, centres d’investigació, empreses i administracions públiques.
En el darrer any, es van organitzar quatre edicions de la KIM Talent amb molt bona
acollida:

KIMtalent ADVANCED 2015. Formació realitzada de 13 al 24 d'abril de 2015. El curs va

ser una versió avançada de KIMtalent tradicional que inclogui 2 setmanes de formació alt
nivell (60 hores) direccionada a alts perfils professionals i amb la participació de tres
formadors experts. Hi participaran 10 professionals de Xile de les següents entitats:
Universitat Andres Bell, Universitat Catòlica de Temuco, Universitat Tècnica Federico
Santa María, Fundació Xile.

KIMtalent maig 2015. Formació realitzada de 04 a l'11 de maig de 2015 a Barcelona per

10 professionals especialitzats en transferència de tecnologia. L'objectiu és adquisició de
metodologies pròpies per formar-los en tots els aspectes de la transferència de
tecnologia, des d'un enfocament totalment pràctic. Hi participaran les següents entitats:
CSIC Espanya, Pontifícia Universitat Catòlica de Valparaíso - Xile; Universitat Catòlica del
Maule - Xile; Pontifícia Universitat Catòlica de Xile; Universitat de Concepció - Xile.
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KIMtalent Premium USACH. Formació realitzada de 15 al 22 de juny de 2015. El curs va

ser una versió especial del curs KIMtalent: transferència tecnològica i comercialització de
tecnologies a professionals de USACH (Universitat de Santiago de Xile). Hi participaran 6
professionals de la USACH, 1 professional de la Universitat de Tarapacá i 1 professional de
la o Universitat de Magallanes.

KIMtalent Madrid octubre 2015. Formació realitzada de 19 al 26 d'octubre de 2015 per

09 professionals especialitzats en transferència de tecnologia. L'objectiu és adquisició de
metodologies pròpies per formar-los en tots els aspectes de la transferència de
tecnologia, des d'un enfocament totalment pràctic. Hi participaran les següents entitats:
Pontifícia Universitat Catòlica de Valparaíso - Xile; Universitat Andres Bell - Xile;
Universitat dels Andes - Xile; Universitat Adolfo Ibáñez, Xile.
El 2015 va destacar per la gran activitat en l’àmbit formatiu de l’empresa. Durant el
transcurs de l’any, es van realitzar diverses formacions separades del programa KIM
Talent, on es van impartir diversos cursos a Espanya i a diferents països d’Amèrica Llatina:
- Universitat Catòlica del Nord, Coquimbo, Xile. "Training the Trainers", gener
2015. Entrenament de 6 dies als professionals de la Universitat Catòlica del Nord per a
realització d'un diagnòstic de la innovació i training a consultoria d'innovació perquè els
tècnics de la universitat puguin realitzar consultoria a les empreses instal·lades a nou parc
tecnològic de Coquimbo.
- Corporació Tecnològica d'Andalusia CTA. Gener / Febrer 2015: Formació a 10
professionals de diferents departaments del Centre Tecnològic, en transferència
tecnològica, comercialització de tecnologies i comunicació i màrqueting de la innovació.
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- Ruta N, Medellín, Colòmbia. "Entrenament en Valoració i Comercialització de
tecnologies", març 2015. Entrenament de 8 dies, eminentment pràctic, ofert a 10
empreses pre seleccionades a una convocatòria pública llançada per Ruta N, en la qual
s'elegiran els 10 projectes potencials per realitzar un curs pràctic de valoració d'aquestes
tecnologies seleccionades.
- AGAUR, Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca. Formació de 33
hores realitzada a 30 doctorands industrials durant els mesos d'octubre i novembre de
2015. El programa inclogui cursos de formació en competències transversals: gestió de
projecte d'I + D, lideratge i negociació, transferència tecnològica, propietat intel·lectual i
desenvolupament d'empreses de base tecnològica.
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