(3.7) Fundació KIMbcn

Des del 2007, la Fundació Knowledge Innovation Market Bcn (KIMbcn) ha consolidat la seva
aposta per millorar la transferència tecnològica dels agents de recerca, el teixit empresarial i
l’administració a través de processos de valorització i comercialització, ajudant a les empreses a
generar ingressos a partir de la transferència de coneixement. Fruit de la unió de forces entre la
Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona i el Centre Tecnològic
Leitat, KIM 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.
Fomentant la implementació des de l’interior de les organitzacions d'una cultura basada en el
concepte Open Innovation i les accions prèviament citades, la Fundació ha aconseguit mantenir
l’augment de la competitivitat de les empreses i posicionar-se com a agent d'innovació i
tecnologia clau en el mercat català i espanyol.
Enguany, KIM ha assolit els objectius estimulant l’economia del coneixement a Espanya, Europa
i Amèrica Llatina. Entre els seus objectius KIM també ha tractat de fomentar la innovació oberta
i d’alinear les expectatives de la indústria i els centres tecnològics i de recerca.
Durant l'any 2019, KIM ha aconseguit, amb la seva feina, la participació en projectes competitius i
l'organització de diferents esdeveniments, així com profunditzar en tendències com l'economia
circular, tecnologia de registre descentralitzat o l'Indústria 4.0.
Estar situats al districte de la innovació de Barcelona (22@) li ha permès participar activament en
un ecosistema d’innovació oberta i tecnologia, liderant iniciatives de Responsabilitat Social
Corporativa i Nous talents, presidint la Comissió d’innovació de l’Associació 22@network o ser
membres de la Junta Directiva.
Projectes estratègics
Entre els nombrosos projectes desenvolupats en el sí de la Fundació KIM i la seva estructura se’n
seleccionen, a continuació, els més rellevants per tipologia, entitat del client o valor afegit:

Comercialització de tecnologies
FUTTA: Des de principis d’enguany (març de 2019), KIM pertany a la xarxa de corredors
FusionTechnology Transfer Actions (FUTTA) que exerceix com a corredor espanyol, treballant en
la generació de projectes de transferència de tecnologia entre la indústria de la fusió i la no
espacial en col·laboració amb la reposar agents d’intercanvi de la xarxa amb l’objectiu d’apropar
la tecnologia de fusió a altres sectors.
ESA BROKER: La Fundació KIMbcn col·labora amb ESA (Agència Espacial Europea) des de 2012,
quan va ser seleccionada per a l'avaluació, priorització i anàlisi de la cartera de patents de
l'Agència, a la seva aplicació en sectors no espacials a Espanya. El 2016, l'ESA tria a KIMbcn com
a nou broker a Espanya. Té el paper de detectar les innovacions empresarials desenvolupades
per la indústria espacial espanyola i les tecnologies de l'ESA, per comercialitzar-les en el sector
no-espacial.
La xarxa de Tech Transfer de l'Agència Espacial Europea ofereix un ampli suport a la indústria
espacial a través de la identificació i l'explotació de noves oportunitats de mercat. Com a broker
de l’ESA també faciliten l'accés a aquestes tecnologies a socis de la indústria no espacials;
identifiquen les aplicacions al mercat no espacial, donen suport amb l'ús de marca de solucions
espacials de l'ESA i accés a la cartera IP de l’ESA. KIMbcn ofereix serveis centralitzats a l'activitat
com a broker i inclou personal especialitzat en transferència de tecnologia que administra les
activitats generals d'agents. KIMbcn gestiona el catàleg de tecnologies espacials a Espanya, que
inclou més de 135 invents protegits per 455 patents.
Formació
CSUC: Doctorats industrials. KIM ha estat enguany l’entitat encarregada de formar en
competències transversals els estudiants que cursen el programa de Doctorats Industrials del
CSUC. Al llarg de l’any s’han impartit 4 grups de formació, essent l’últim en anglès i arribant a
gairebé 80 alumnes.
Avaluació i valoració
CIMTI: KIM col·labora amb el Centre per a la Integració de la Medicina i les Tecnologies
Innovadores a Catalunya (CIMTI), un projecte de país que pretén impulsar tecnologies mèdiques
innovadores catalanes amb l’objectiu final de millorar la qualitat de vida de la ciutadania i el
posicionament de Catalunya en termes d’innovació a nivell Europeu. En concret, donem suport
a aquelles empreses que hagin estat seleccionades i que necessitin desenvolupar el seu pla de
negoci, assessorament en l’estratègia IP i/o de comercialització, validació de la proposta de la
tecnologia mitjançant estudis de mercat i entrevistes exploratòries, valoració de la companyia,
etc.

Projectes europeus
Galileo Information Centre
El projecte té per objectiu la configuració d’ un Centre d’Informació sobre les tecnologies i
programes de navegació per satèl·lit dels sistemes europeus de navegació per satèl·lit (EGNSS)
que presta suport a l'Argentina, Bolívia, Xile, Colòmbia i Equador amb seu a Xile. El paper de Kim
és el de coordinador del projecte.
KIM enforteix la seva estratègia d’internacionalització i engrandeix la seva xarxa internacional
en uns dels països llatinoamericans referents en R+D+I.
Amb l’activitat a Xile es millora la competitivitat de l'organització, a través del suport amb
projectes d'innovació, la priorització, valorització, comercialització, negociació de productes,
tecnologies, desenvolupament de models de negoci, la formació de professionals en innovació i
transferència tecnològica, la implantació de sistemes de innovació en l'organització, i amb la
prospecció de solucions tecnològiques externes que solucionin els problemes detectats.
S’han realitzat conferències, tallers i business meetings conjuntament amb experts d'interès.
KIM ha treballat bàsicament amb 3 línies: Hubs, Contractes tecnològics de la CORFO i donant
suport a les OTL’s de diferents universitats. Així com una activitat transversal de formació i
capacitació.
Les principals col·laboracions de KIM a Xile han estat amb: Universidad Autonóma, INACAP, Hub
APTA, KnowHub, Universidad de Talca, Leitat Chile.

A més d'oferir els serveis amb universitats, centres de recerca i tecnologia i empreses, la
Fundació KIMbcn participa en diferents projectes competitius i assessora diferents entitats per
tal de facilitar la transferència de coneixement i implementació d'estructures tecnològiques. En
el primer cas, és per aprofitar les oportunitats de la innovació oberta i poder convertir-les en
models de negoci viables; en el segon, té com a objectiu maximitzar les oportunitats d'explotació
dels socis del projecte i difondre els assoliments tècnics demostrats en aquests projectes:
ODEON (Interreg MED)
El projecte ODEON té com a objectiu donar suport al creixement de Clústers i pimes vinculats a
S3 de les àrees involucrades (centrant-se en el creixement verd/blau i CCis) a través de
l'explotació d'Open and Big Data. Partint de les e-government policies i de la disponibilitat i la
qualitat de les Open Data que es processaran, es garantirà d'acord amb la bona sintonització de
les eines dels projectes i altres iniciatives perquè siguin capitalitzats i involucrats en aquest
projecte. ODEON se centrarà a donar suport a les institucions públiques i a augmentar la
quantitat i la qualitat de les Open Data, sobretot en els serveis intermediaris de configuració
(centres digitals), capaços d'oferir suport a mida amb l'explotació de les Open Data, tant per part
de les pimes com de fundacions amb ànim de lucre amb serveis i productes innovadors.

ICT4Silver (Interreg SUDOE)
El Projecte ICT4Silver té per objectiu proporcionar al territori de la regió SUDOE respostes a les
necessitats manifestades en els 5 àmbits d'aplicació principals de la silver economy: (salut i
serveis sociosanitaris; l'autonomia de les persones i l'assistència a domicili; hàbitat i urbanisme;
transport i mobilitat; prevenció de l'envelliment), cartografiant el potencial innovador de les
tecnologies de la informació i la comunicació (sensors, solucions de programari, big data,
internet de les coses).
Sobre aquesta base, ICT4Silver oferirà l'acompanyament a una trentena de pimes de 5 regions
SUDOE, (entre les quals hi ha Catalunya) per tal d'ajudar-les a accelerar la transferència de
productes/serveis innovadors que integren tecnologies TIC en aplicacions dissenyades per a la
independència de la gent gran (ajuda per a la mobilitat i a la monitorització remota).
TURBOSUDOE (Interreg SUDOE)
Desenvolupament, validació i demostració d'un model basat en una xarxa de 'Transference
Brokers' per a la transferència tecnològica directa entre centres d’R+D i empreses en el territori
SUDOE. L’objectiu és millorar els processos de transferència tecnològica amb el propòsit de
facilitar l'explotació en mercat del coneixement generat en l'espai SUDOE, activant la
participació del sector privat mitjançant l’alineació de les activitats d'R+D (oferta) amb les
activitats empresarials (demanda). L'objectiu principal és actuar en aquesta interfície
investigació-mercat i fer efectiva i sostenible aquesta transferència mitjançant el disseny,
validació i demostració d'un rol nou que actuarà de pont i dinamitzador entre tots dos: el de
Transference Broker (TB).
Astropreneurs Accelerator (Horizon 2020)
Astropreneurs Accelerator és un programa d'acceleració de tres mesos que inclou
assessorament empresarial i tècnic (WP2), suport per finançar una idea de negoci (WP3) i accés
a la xarxa "Astronautes d'Economia Espai" (WP4).
A través d'Accelerator Astropreneurs, es podrá utilitzar aquesta tutoria i la "xarxa d'economia
espacial" dels inversors, la indústria i les agències de suport per ampliar el vostre negoci i
capitalitzar el mercat objectiu i les oportunitats globals. Les iniciatives també tindran accés als
tallers i iniciatives d'Astropreneurs dirigides a un públic més ampli (WP2, WP3).
Plasticircle (Horizon 2020)
Elaboració d’un nou model europeu sobre el procés de reciclatge del plàstic mitjançant quatre
processos: la recollida, el triatge, el reciclatge i l’explotació del resultat. La nostra funció rau en
fer un estudi exhaustiu de quin impacte i resultats genera aquest model i analitzar la viabilitat
de tots aquests processos. El projecte té per objectiu desenvolupar i implementar un procés
holístic per incrementar les taxes de reciclatge de brossa d’empaquetatge a Europa. Això
permetrà re-processar les deixalles de plàstics dins de la mateixa cadena de valor (per exemple,

economia circular; tancament del “plastic loop”).
Activitat destacada
Districte de la innovació
Vinculació al 22@
Actualment, Barcelona és considerada com la 3a ciutat en nombre de noves empreses de base
tecnològica gràcies a l’ecosistema d’innovació, tecnologia i bigdata, molt dinàmic i amb molt
futur per endavant. El 34 % del total de startups espanyoles estan instal·lades a Barcelona i el 58
% del total d’euros invertits han estat startups barcelonines.
KIM aposta per la vinculació al districte de la innovació, ja que al 22@ hi ha més de 1.300
startups, més de 3.000 emprenedors, la major concentració de centres de coworking, i més de
20 incubadores funcionant. Actualment, KIM és membre de la Junta Directiva i presideix la
Comissió d’Innovació. Participa també en altres comissions, com la de “Nous Talents” o
“Responsabilitat Social Corporativa”.
Reconeixements i premis
PREMI QUATRE CANTONS:
Premi “Quatre Cantons” del 22@network al programa de divulgació científica – amb especial esforç
en les mesures d’incorporació de noies als estudis tècnics.
FORMACIÓ
Durant l’any 2019, la Fundació KIMbcn ha llançat diversos programes formatius per tal de
fomentar la innovació i la transferència de tecnologies tant en la societat com a l'interior de
l'empresa.
KIM TALENT
Programa de capacitació amb l'objectiu d'adquirir una visió horitzontal dels models de negoci,
les problemàtiques i els processos de transferència de tecnologia, des d'un enfocament
fonamentalment pràctic i centrat en les tecnologies de la pròpia organització. A dia d'avui,
compta amb més de 21 edicions realitzades i més de 600 alumnes/as formats/des. Aquest any
s'ha introduït un nou format KIMTalent InHouse oferint la formació in situ a la seu de l'empresa
client. S’ha celebrat, en aquesta ocasió a Madrid amb representants de la Universitat de Talca
(Xile) i CENER (Espanya).
ESA Feasibility Call: Space Connect:
Aquesta convocatòria va permetre als participants madurar els seus projectes en un Feasibility
Workshop intensiu i rebre mentoring personalitzat per part d'especialistes en diferents camps
per aconseguir arribar al mercat amb èxit.

ESA EMITS:
Taller sobre licitacions de la European Space Agency per aquelles empreses que vulguin ser
proveïdores de la Agencia
Formación interna en Blockchain:
Introducció sobre Blockchain, Distributed Ledgers Technology, i les seves potencialitats.
Eines pràctiques per al desenvolupament i gestió de projectes europeus: L'objectiu principal
és facilitar els coneixements metodologies i habilitats que permetran dissenyar propostes,
preparar i gestionar projectes europeus de forma eficient i consolidar una posició en l'escenari
europeu. S’han celebrat més de 3 edicions.

COMUNICACIÓ CORPORATIVA
Durant l’any 2019, la Fundació KIMbcn com a referent de Open Innovation i transferencia
tecnològica ha organitzat esdeveniments sobre diferents temàtiques actuals amb l’objectiu de
connectar acadèmia, industria, investigació i societat.
PUBLICACIONS
KIM’S Recipes: Manteniment d'una nova línia de continguts en forma de recomanacions sobre
aspectes relacionats amb el món de la innovació i la transferència tecnològica.
Articles d’opinió: Publicació d’articles d'opinió sobre les pèrdues o robatoris d'IP, el risc d'una
societat orientada a les tasques, les estratègies públiques en R + D + I, repensant la transferència
tecnològica i la gestió d’actius intangibles per impulsar la competitivitat empresarial.
Informes: Redacció i publicació d’articles en profunditat sobre nous models d'innovació, els
HUBs de transferència tecnològica, corporate entrepreneurship, el concepte de lobby a
projectes d'R + D, la filantropia empresarial i la formació en innovació.
Entrevistes: Tech Transfer Talks i entrevistes a destacats professionals del sector de la innovació.
Tendències KIM: Creació d'una nova línia de continguts en forma de tendències, sobre temes
tan polèmics com els canvis tecnològics i el futur de la humanitat o la robòtica i el futur mercat
laboral.
Monogràfics KIM: Línia de continguts que recullen els punts més importants descrits en les
formacions sobre projectes europeus. Son documents col·laboratius que compten amb la
participació de l’expert convidat, i dels assistents a la jornada.
Canal de youtube: Rellançament del canal de youtube amb nous continguts

Càpsules de Tech Transfer: Càpsules de 2 minuts sobre conceptes de transferència tecnològica
i innovació
PROMOCIÓ DE LA INNOVACIÓ
World Space Week:
Durant aquesta setmana dedicada al espai, KIM ha realitzat diferents activitats a més de
convertir-se en coordinador Nacional
Galileo Masters:
Segon any consecutiu que Catalunya participa com a regió al concurs Europeu de Navegació per
satèl·lit.
European Space Talks: Iniciativa impulsada per la ESA amb xerrades sobre espai durant la
Setmana Mundial de l’espai on KIM s’hi va sumar organitzant-ne una amb l’ESA BIC.
Copernicus Hackathon:
creació d’aplicacions per a « Smart Cities » a partir de dades obertes Copernicus. Concurs de 24h
de duració al PRBB. Formació prèvia, experts i més de 50 inscrits
8º Innovation Meet: Tecnologías emergentes para una economía circular efectiva
Realitzat a la seu d’Invest in Madrid amb la col·laboració de ITENE, ECOEMBES i Plastics Europe.
KIMconference; “Tangilitzant la innovació”
En aquesta edició vam debatre sobre com fer tangibles els grans esforços en investigació, amb
un primer bloc de propostes polítiques per a la següent legislatura (com portem al ciutadà comú
els avenços tecnològics? ¿Quines iniciatives plantegen els partits polítics? ¿Tots els avanços
tenen una aplicació pràctica? ¿Han de tenir-la? …) i un segon bloc amb exemples de projectes
que materialitzen aquesta innovació (partint de les noves oportunitats econòmiques
transectorials que ofereix l’energia de fusió).
Vam comptar també amb ponències d’experts, reconeixements a trajectòries innovadores i un
networking molt productiu.
IP22@ de les incubadores de Barcelona Activa: presentació del distintiu IP22 @, creat per la
Comissió d'Innovació del 22 @ network, als emprenedors incubats per part de Barcelona Activa.
Dia Internacional de la dona i la nena en la ciència:
Xerrades a escoles de Madrid i Barcelona per conscienciar de les científiques que han fet història,
potenciar l'empoderament i l'educació tecnològica entre les joves
Creació del programa de divulgació científica KIMcom:
La Fundació KIMbcn busca apropar la ciència a la ciutadania; fer-la més entenedora i fer que les
noves tecnologies i invencions siguin part de la societat. Per aquest motiu, es va posar en marxa
un nova iniciativa de Divulgació Científica anomenada “KIM com” que engloba 3 grans blocs: Les
activitats STEAM, L’espai com a palanca per a catapultar la innovació i La sostenibilitat.

El “KIM com” és el programa de divulgació científica de la Fundació KIMbcn que treballa per
promocionar la innovació arreu del territori i ho fa a través de la generació de continguts, la
capacitació en elements novedosos i els esdeveniments
KIM als mitjans
Recalquem entre les més destacades les publicacions a La Vanguardia, Via Empresa, Diputació
de Barcelona, Universitat de Barcelona, Cope, 22@network, 39ymas, Basetis, Eventsi, Ctecno,
Diario de Jaén, etc.

Imatge 1. La Vanguardia. http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2019/04/28/pagina85/235465247/pdf.html?search=KIMconference

Imatge 2. Diputació de Barcelona. https://www.diba.cat/web/cerc/butlleti-science-cornerllistat/-/newsletter/223405156/7

Imatge 3. Basetis Blog - https://blog.basetis.com/es/content/mi-paso-por-la-kimconference-2019

Imatge 4COPE. https://www.cope.es/emisoras/andalucia/jaen-provincia/jaen/jaeneconomia/noticias/premio-nacional-para-luis-garcia-millan-sol-galaxy-20190412_393854

Imatge 5. 22@network - https://22network.net/events/ca-kimconference-2019-tangibilizando-lainnovaciu00f3n-en-es/

Imatge 6. 39 y más. https://www.39ymas.com/kimconference-2019-del-homo-sapiens-al-homodeus/

Imatge 7. VCA consultoria d'innovació - https://www.vcalternative.com/blog/2019/05/07/kimconference-2019-key-takeouts/

Imatge 8. ACCC - https://www.facebook.com/ACCCientifica/posts/2330537710318764/

Imatge 9. Diari de Jaen - https://www.diariojaen.es/jaen/sol-galaxy-se-hace-con-uno-de-losreconocimientos-kim-CK5518765

