
Comercialització de tecnologia a través de la xarxa Enterprise Europe Network Pàg. 1 

 

Resum 

L’objectiu principal d’aquest projecte es esdevenir de guia a aquells professionals que 

s’iniciïn en el món de la comercialització de tecnologia, i també per aquells que tot i ja tenir-

ne experiència, volen nodrir-se de les eines i metodologia que es duen a terme per la xarxa 

de transferència tecnològica més gran del món (EEN-Enterprise Europe Network). 

L’estudi s’inicia amb un anàlisi dels manuals operatius i diferents publicacions editades per 

experts amb una dilatada experiència en el rol d’intermediari tecnològic. Posteriorment, i 

gràcies a l’estada durant 5 mesos en un dels nodes punters d’Europa, el IRC East of 

England de Cambridge, s’estudien eines i metodologies d’aquest centre, premiat com a 

millor node de la xarxa EEN varis anys. Es donarà especial atenció a la redacció de 

demandes i ofertes de tecnologia, cerca proactiva de clients/socis, gestió de clients i 

d’expressions d’interès, missions i esdeveniment de cerca de socis, etc. 

El projecte també inclou l’aplicació de la metodologia britànica al node de Catalunya, i 

alguns resultats destacables de la mateixa. 
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1. Glossari 

Definicions: 

Brokerage events: Esdeveniments sectorials que permeten a les empreses tenir reunions 

cara a cara per a negociar possibles acords de transferència tecnològica.  

Bussines Cooperation Database: Espai de la xarxa EEN que permet la publicació de 

perfils empresarials per tal de trobar potencials socis comercials 

CIDEM: Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial. Entitat de dret públic amb 

l’objectiu de contribuir a la millora de la competitivitat empresarial mitjançant el foment de la 

innovació, la transferència i la difusió de tecnologia. Creat l'any 1985 com a Centre 

d’Informació i Desenvolupament Empresarial, l’any 2000 va passar a anomenar-se Centre 

d’Innovació i Desenvolupament Empresarial. Fusionat amb el COPCA (Consorci de 

Promoció Comercial de Catalunya) esdevé ACC1Ó l’any 2007. 

Client Profiles: Aquests perfils són normalment elaborats després d’una company visit o 

una technology audit. El perfil generalment conté els detalls de la companyia, informació 

sobre activitat, productes i tecnologies, informació sobre oferta o cerca de tecnologia, etc. 

Economic Impact Indicators: En termes d’IRC/EEN aquests es defineixen com el nombre 

de llocs de treball creats, l’augment de facturació de l’empresa, les regalies o ingressos 

generar per l’activitat de TT. 

Enterprise Europe Network: xarxa europea que ofereix a la (PIME) informació i 

assessorament en relació a les polítiques i oportunitats de negoci als països de la UE, així 

com assistència en processos de transferència tecnològica i accés a programes europeus 

de finançament. 

Good Practice: Bona pràctica. A nivell IRC/EEN és un mètode, tècnica o eina innovadora 

que millora significativament el cost, muntatge, qualitat, funcionament o qualsevol altre factor 

mesurable a nivell de xarxa. 

Inward Technology Transfer: Quan una TO (Oferta tecnològica) de la xarxa troba resposta 

amb una necessitat local. O quan una demanda local troba resposta amb una tecnologia 

exterior. 

Outward Technology Transfer: Quan una TR (Demanda tecnològica) exterior troba 

resposta en una tecnologia local. O quan una TO (oferta tecnològica) troba resposta en una 

necessitat exterior. 
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RTD Results Exploitation: Explotació industrials de resultats d’R+D a través de la xarxa. 

Aquest resultats podem provenir de projectes 7PM (7è programa marc), projectes Eureka, o 

altres programes nacionals i regionals. 

Staff-exchange: Estades d’un membre de la xarxa en un altre node, d’almenys una 

setmana de durada. L’objectiu d’aquest intercanvi ha d’estar clarament definit i orientat a 

millorar el funcionament de la xarxa. 

Technology Audit: Assessorar una companyia sobre l’ús de tecnologia en termes 

d’activitats, objectius i mercats. L’objectiu és poder quantificar el potencial tecnològic de la 

companyia i ajudar-la a identificar factors que els portaran a millorar els processos de 

transferència tecnològica. 

Thematic Group: Agrupació de membres de la xarxa que treballen conjuntament per 

impulsar un sector industrial a la seva regió. Aquests grups estan fortament vinculats amb 

esdeveniments transnacionals, com els brokerage events o les missions tecnològiques. 

 

Acrònims: 

APSS Active Partner Search Service 

BBS Bulletin Board System 

BIC Business & Innovation centres 

EC European Comissión 

EEDA East of England Development Agency 

EEIRC East of England IRC 

EEN Enterprise Europe Network 

EIC Euro Info Centres 

EOI Expression Of Interests 

IRC Innovation Relay Centre 

TO Innovation Relay Centre 

TR Technology Requests 

TTT Trans-national Technology Transfer. (Transferència Tecnològica Internacional). 
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2. Introducció 

La gran inversió que s’ha efectuat a Catalunya en recerca els darrers anys, implica la 

necessitat d’adaptar-se a aquesta circumstància i ser capaç de transferir i rendibilitzar tots 

aquests esforços. En aquest sentit, el país ha desenvolupat un sistema de transferència en 

universitats, centres de recerca, centres tecnològics i altres entitats públiques, del qual 

aquest projecte n’és una part. 

Per aquesta raó, i des del seu inici, la Generalitat de Catalunya forma part de la xarxa de 

transferència tecnològica més gran d’Europa, l’Enterprise Europe Network (EEN), que es va 

llançar el febrer de 2008 per la Direcció General d'Empresa i Indústria de la CE. Aquest gran 

projecte es va construir integrant les antigues xarxes Euro Info Centre (EIC) i Innovation 

Relay Centre (IRC), establertes el 1987 i 1995 respectivament, de les quals també hi 

formaven part algunes institucions públiques catalanes, com l’antic CIDEM (Centre 

d'Innovació i Desenvolupament Empresarial) i les Cambres de Comerç. 

L’origen d’aquest projecte que es presenta a continuació es troba en l’estada com antena 

tecnològica de l’antic CIDEM (Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial) al St 

John’s Innovation Centre de Cambridge, un dels nodes més potents de la xarxa EEN. 

Durant l’estada s’aprofundeix en la matèria de promoció i comercialització de tecnologies de 

la mà d’agents amb més de trenta anys d’experiència en aquest àmbit. Així doncs, aquest 

projecte inclou, entre d’altres, l’anàlisi de com redactar correctament demandes i ofertes de 

tecnologia, com gestionar-les internament i promocionar-les, la gestió de la cartera de clients 

(emprenedors, recercaires públics, pimes, grans empreses internacionals), l’organització de 

trobades tecnològiques (missions, brokerage events, fòrums), etc. 

Per a que aquest treball no quedi en un mer estudi teòric, es plasma també l’aplicació de tot 

aquest anàlisi i coneixement en casos reals a Catalunya: un cas clar de trobada de socis 

tecnològics a través de cerca proactiva (primer acord signat per una antena tecnològica), un 

cas d’èxit televisat i sorgit d’un brokerage event i del contacte directe amb el node EEN de 

Cambridge, i l’organització de la trobada tecnològica més gran i efectiva de la xarxa en el 

marc del Mobile World Congress. 

2.1. Objectius del projecte 

Aquest document pretén, de manera àmplia, impulsar la capacitat de transferència 

tecnològica a Catalunya, millorant-ne mètodes i ampliant coneixement en la matèria. 
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Més concretament, la finalitat és mostrar i analitzar amb profunditat algunes bones 

pràctiques de la xarxa EEN en l’àmbit de la comercialització de tecnologies i la cerca de 

socis, tot mostrant-ne la seva correcta aplicació en casos reals. Conseqüentment, aquest 

document pot esdevenir un manual o full de ruta per a la transferència tecnològica, no 

només en l’àmbit de l’EEN sinó també per a qualsevol tipus d’intermediari tecnològic que 

treballi de forma similar. 

 

2.2. Abast del projecte 

El projecte s’inicia analitzant la transferència tecnològica des d’un caire internacional, i des 

del punt de vista dels intermediaris públic, en aquest sentit la xarxa Enterprise Europe 

Network és la més gran d’Europa i a través de la qual s’ha efectuat aquest treball. 

Posteriorment s’estudien les característiques essencials del funcionament de la xarxa, tant 

des del punt de vista teòric com pràctic. Antenes tecnològiques ha estat el programa d’staff 

exchange de la xarxa amb estàncies més llargues, conseqüentment l’anàlisi pràctic que en 

poden fer els participants, amb l’experiència en dos entitats diferents, es d’alt valor afegit. 

S’inclou en el projecte, anàlisi metodològic, resultats reals de l’aplicació de l’anàlisi,  i el 

pressupost necessari pel funcionalment d’una oficina de TT. 
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3. Transferència Tecnològica 

3.1. Innovació Tecnològica 

Es parla d’Innovació tecnològica quan la innovació s’aconsegueix mitjançant la utilització de 

la tecnologia o dels coneixements científics i tecnològics, o suposa per l’empresa la 

introducció d’un canvi tècnic en els seus productes o processos. (Escorsa i Valls, 2003) 

En molts negocis, la innovació tecnològica es actualment l’inductor més important de l’èxit 

competitiu de moltes empreses a qualsevol àrea de l’empresa (productes, processos, 

organització o màrqueting) (Shilling, 2008). 

D’aquesta manera, la innovació tecnològica esdevé una de les formes més rellevants de 

produir innovacions degut a l’enorme capacitat de la tecnologia i el coneixement –ben 

administrades- de produir diferenciació i avantatges competitius a mitjà i llarg termini, a 

través de la creació de valor afegit difícil d’imitar en productes i serveis, així com d’altes 

barreres d’entrada per a la resta d’empreses. 

3.2. Transferència com a mitjà d’accés a la tecnologia 

Està clar, doncs, que si les empreses desitgen crear innovacions tecnològiques han de 

disposar de les tecnologies adequades, les quals poden obtenir-se a partir de dos fonts 

complementaries: 

• Fonts internes: departament propis d’investigació i desenvolupament tecnològic (I+D) 

• Fonts externes: col·laboració amb proveïdors i socis externs aliens a l’empresa per 

l’adquisició de la tecnologia quan ja està disponible o el desenvolupament de la 

mateixa en cas contrari. 

En aquest darrer cas (tecnologia provinent de l’exterior de l’empresa es quan es parla de 

transferència de tecnologia com a mecanisme pel qual l’empresa accedeix als recursos o 

actius tecnològics que necessita per innovar. 

Segons això, la transferència de tecnologia pot analitzar-se, doncs, des d’una doble 

perspectiva o context: 

• Des del punt de vista de l’empresa que accedeix a la tecnolgia (receptor de la 

tecnologia) i que utilitza la transferència de tecnologia com estratègia empresarial per 

a millorar la seva competitivitat. 
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• Des del punt de vistra de l’entitat que codesenvolupa o comercialitza la tecnologia 

(proveïdor de la tecnologia), com per exemple una universitat, un centre de recerca, 

un centre tecnològic o una empresa, i que utilitza la transferència de tecnologia com 

a mitjà de valorització del seu coneixement. 

3.3. El concepte de transferència de tecnologia i coneixement 

Essencialment, la transferència de tecnologia es el moviment de: 

• Tecnologia i/o coneixement, un valuós actiu des del punt de vista socioeconòmic que 

pot incloure tant mitjans tècnics com el coneixement associat (saber fer i experiència) 

• Des d’un proveïdor (universitat, centre de recerca, centre tecnològic, empresa...), 

que comercialitzi la tecnologia 

• Cap a un receptor (generalment empresa) que adquireix la tecnologia, 

• A canvi d’una contraprestació habitualment econòmica 

Altres denominacions de la transferència de tecnologia podrien ser: Transferència 

tecnològica, Transferència del coneixement, Cooperació tecnològica, Compra-venda de 

tecnologia, Adquisició-concessió de tecnologia, Aliança tecnològica, etc. 

Algunes definicions de transferència de tecnologia i del coneixement: 

 

DEFINICIÓ DE TRANSFERÈNCIA DE TECNOLOGIA I 

CONEIXEMENT 

AUTOR 

El moviment de tecnologia i saber-fer relatiu a la tecnologia entre 

socis (persones, entitats i empreses) amb l'objectiu de millorar com 

a mínim el coneixement i habilitat de cada un dels socis, així com 

d'enfortir la posició competitiva de cada un dels socis 

Norman 

Abramson 

(1997) 

Transmissió, i alguns cops la creació, de tecnologia, amb o sense la 

transmissió voluntària de béns i serveis 

Echarri i Pendás 

(1999) 

El moviment de know-how, de coneixement tecnològic o de 

tecnologia d'una organització a una altra 

Roessener 

(2000)  
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Acord a través de qual una empresa s'atribueix les llicències d'us 

relatives a drets de propietat dels que disposen altres empreses 

amb la finalitat d'accedir a la tecnologia necessària pel 

desenvolupament dels seus productes 

Hidalgo (2002) 

Ventes o concessions, fetes amb ànim de lucre, de tecnologia que 

han de permetre al llicenciatari o comprador fabricar en les mateixes 

condicions que el llicenciant o venedor 

Escorsa i Valls 

(2003) 

L'aportació d'equipament i coneixement per part del subministrador 

de la tecnologia al concessionari; el subministrament 
Surribas 

Transferència del capital intel·lectual i del know-how entre 

organitzacions amb la finalitat de la seva utilització en la creació i el 

desenvolupament de productes i serveis viables comercialment. 

Cotec (2003) 

La gestió (administració) dels drets de propietat industrial i 

intel·lectual d'una organització: identificació, protecció, explotació i 

defensa. 

OCDE (2003) 

Intercanvi d'habilitats, coneixements, tecnologia, mètodes de 

fabricació o serveis entre governs i altres institucions per garantir 

que els avenços científics i tecnològics es tradueixin en nous 

productes, processos, aplicacions, materials o serveis 

Wikipedia . 

Technology 

Transfer (2009) 

Taula 1. Definicions de Transferència Tecnològica. 

Per a definir el concepte “Tecnologia” ens remetrem a l’Organització Mundial de la Propietat 

intel·lectual, que la defineix de la següent manera: aquell coneixement sistemàtic per la 

fabricació d’un producte, l’aplicació d’un procés, o el subministrament d’un servei, si aquest 

coneixement pot reflectir-se en una invenció , un disseny industrial, un model d’utilitat, o en 

una nova varietat d’una nova planta, o en informació o en habilitats tècniques, o en els 

serveis i assistència proporcionada per experts pel disseny, instal·lació, operació o 

manteniment d’una planta industrial, o per la gestió d’una empresa industrial o comercial o 

les seves activitats. 

 



Pàg. 14  Memòria 

 

3.4. Modalitats de protecció 

1.- OBJECTE / 2.- REQUERIMENTS DE LA CREACIÓ / 3.- REQUERIMENTS FORMALS / 

4.- ÀMBIT DE PORTECCIÓ / 5.- DURADA / 6.- TERRITORI 

 

PATENT MODEL 
D'UTILITAT 

DISSENY 
INDUSTRIAL MARCA DRETS 

D'AUTOR 
SECRET 

INDUSTRIAL 

1 

Invencions 
tècniques. 
Aspectes 
funcionals, 
tècniques o 
usos 

Invencions 
tècniques. 
Aspectes 
funcionals, 
tècnics o usos. 

Creacions de 
forma, 
configuració, 
textura o 
materials. 
Aspectes 
estètics de 
productes. 

Signes 
distintius 
d'àmbit 
mercantil. 
Identificació de 
béns i serveis 
d'una empresa. 

Creacions 
literaries, 
artístiques o 
científiques. 
Software i 
creacions TIC. 

Coneixement 
necessari pel 
funcionament 
de la indústria 
o l'empresa. 

2 

Novetat 
(mundial). 
Activitat 
inventiva. 
Aplicació  

Novetat 
(espanyola). 
Activitat 
inventiva. 
Utilitat. 

Novetat 
(originalitat). 
Independent de 
la funcionalitat. 

Ser registrable 
Esforç 
intel·lectual. 
Originalitat. 

Valor 
industrial i 
comercial. 

3 

Registre 
(sol·licitud + 
tasses). 3vies 
(nacional, 
europea, 
internacional).  

Registre 
(sol·licitud + 
tasses). 
Sol·licitud a 
Espanya.  

Registre 
(sol·licitud + 
tasses). 3 vies 
de sol·licitud 
(nacional, 
comunitària, 
internacional),  

Registre 
(sol·licitud + 
tasses). 3 vies 
de sol·licitud 
(nacional, 
comunitària, 
internacional),  

Obtenció 
automàtica des 
del moment de 
la seva creació 
sense 
necessitat de 
registre. 

Obtenció 
automàtica 
mentre 
s'identifiqui 
com a tal, i 
s’actuï en 
conseqüència. 

4 

Dret d'explotació 
en exclusiva. 
Dret a impedir 
l'explotació 
sense 
consentiment a 
3ers. 

Dret d'explotació 
en exclusiva 
Dret a impedir 
l'explotació 
sense 
consentiment a 
3ers. 

Dret d'explotació 
en exclusiva 
Dret d'impedir la 
utilització o 
reproducció 
sense 
consentiment a 
3ers. 

Dret 
d'explotació en 
exclusiva. Dret 
d'impedir la 
utilització o 
reproducció 
sense 
consentiment a 
3ers. 

Drets 
patrimonials, 
drets morals, 
dret d'impedir 
l'explotació i 
reproducció 
sense 
consentiment 

Dret 
d'explotació 
en exclusiva 
(ús, fabricació 
o venta). 

5 20 anys 10 anys 

5 anys 
(renovables per 
períodes de 5 
anys ,màx.25), a 
la majoria de 
països. 

10 anys 
renovables 
indefinidament 
per períodes 
de 10 anys. 

Vida de l'autor 
més 70 anys. 

Sense límit 
mentre  
romangui 
secret 

6 Països on es 
registri Espanya Països on es 

registri. 
Països on es 
registri 

Àmbit 
internacional. 

Àmbit 
internacional 

Taula 2. Modalitats de protecció de la tecnologia. 
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3.5. Actors en el procés de transferència 

• Proveïdor de la tecnologia 

o Universitats, centres d’investigació, centres tecnològics, empreses amb 
capacitat de recerca (R+D) 

• Receptor de la tecnologia 

o Generalment empreses amb necessitats d’innovar a través de la 
tecnologia 

• Intermediari del procés (accelerador, facilitador, dinamitzador, assessor...) 

o Administració pública: atribucions de legislació, finançament, 
o Entitats intermediàries públiques, semipúbliques o privades sense ànim de 

lucre de recolzament a proveïdors i/o receptors: oficines de transferència, 
agències de desenvolupament, fundacions, cambres de comerç, 
associacions, xarxes de transferència... 

o Entitats privades contractats per les parts: consultors, assessors, advocats, 
oficines de propietat industrial i intel·lectual 

3.6. Tipologies de transferència de tecnologia 

Acord de llicència 

Aquesta és la forma més representativa i clàssica d’obtenir tecnològica (purament dita). 

• Concepte: Obtenció de l’autorització legal per la fabricació, ús i/o explotació 

comercial de tecnologia i coneixement protegits mitjançant drets de propietat 

industrial i intel·lectual. 

• Categories: 

o Llicència de patents, disseny, software, marca i/o know-how (secret 
industrial). 

o Llicència exclusiva: el titular de la patent concedeix a una única empresa 
l’explotació d’aquesta. 

o Llicència no exclusiva: el titular de la patent concedeix tantes llicències 
com li interessa, fins i tot a empreses que poden ser competidores entre 
elles. 

o Llicència creuada: es parla de llicències creuades quan dues empreses es 
concedeixen llicències mútuament. 

o Llicència obligatòria: d'acord amb el que indica la llei, si el titular d'una 
patent no l'explota i hi ha algú interessat en explotar-la, aquest podrà 
demanar-li al titular que li concedeixi una llicència sense que el titular s'hi 
pugui negar. 
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o Franquícia (llicència conjunta de tots els drets d’un negoci: tecnologia, 
marca, contactes comercials, procediments de treball. 

• Tecnologia involucrada: drets de propietat 

• Proveidor habitual: Universitat, centre de recerca, centre tecnològic, empresa. 

• Punts a tenir en compte quan es llicencia:  

o El tipus de llicència 
o Els drets que es cedeixen 
o Les condicions econòmiques 
o Realitzar un anàlisi de mercat 
o Drets i obligacions de les parts 
o Àmbit geogràfic d’explotació 
o Durada del contracte 
o Confidencialitat 
o Condicions d’extinció i finalització 

Cooperació tecnològica 

La transferència de tecnologia es produeix en el marc dels resultats d’un projecte conjunt. La 

R+D col·laborativa es una modalitat utilitzada en programes nacionals i internacionals d’R+D 

(7e Programa Marc, Horizon 2020, EUREKA, IBEROEKA, Nuclis Tecnològics d’R+D...), així 

com en consorcis público-privats d’R+D (plataformes tecnològiques, projectes integrats...). 

• Concepte: Col·laboració en el marc d’un projecte d’R+D per generar noves 

tecnologies, productes o  processos. 

• Categories:  

o Projecte d’R+D sota contracte (el receptor subcontracta el proveïdor) 
o Projecte d’R+D conjunt o col·laboratiu en petits o grans consorcis (la 

tecnologia es codesenvolupa entre les parts a través d’una relació entre 
socis. 

Assistència tècnica i serveis 

La intensitat de transferència de tecnologia en aquest tipus d’acord pot no ser molt alta, 

dependrà de casa cas. 

• Concepte: Prestació d’assessorament tècnic i/o serveis especialitzats fora del previst 

per drets de propietat o secret industrial 

• Categories: 
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o Assistència tècnica (assessorament, consultoria, enginyeria, estudis, 
recolzament tecnològic...) 

o Serveis especialitzats (assajos, anàlisis, certificacions 
o Formació en àrees clau. 
o Subcontractació industrial (fabricació, subministrament de components...) 

Aliança tecnològica / Joint Venture 

Aquests acords no són exclusius en termes de tecnològica, sinó que també inclouen 

aspectes comercials, de gestió, etc. 

Normalment, i per la tipologia d’acord, solen ser acords entre empreses o centres 

tecnològics. 

• Concepte: Col·laboració entre les parts per a compartir actius, riscos, costos, 

beneficis, capacitats o recursos al voltant del desenvolupament i/o explotació de 

tecnologia i coneixement. 

• Categories: 

o Creació d’una empresa a mida (joint venture, unió temporal d’empreses...) 
o Col·laboració per la transferència puntual de capacitats entre els socis. 
o Consorci d’R+D col·laborativa en el marc de programes públics d’R+D 

Acords comercials 

Es refereix a l’adquisició d’actius tangibles intensius en capital disponibles comercialment , 

tant d’equipament pròpiament dit com de solucions TIC (en aquest cas normalment en forma 

de programari i maquinari comercial. 

És acord que involucra dues empreses, en la majoria dels casos. 

En aquests acords, la tecnologia va oculta en forma de coneixement i/o drets de propietat i 

la transferència es produeix amb la mera compra de l’actiu. El contracte de compra-venda 

sol incloure, de manera automàtica, la concessió de les llicències no exclusives d’ús de la 

tecnologia incorporada. La compra de béns d’equip pot ser complementada amb la prestació 

de serveis de caràcter tècnic o d’altres (instal·lacions, formació,...) 

Una altra modalitat de transferència tecnològica és la creació d’una empresa per explotar 

comercialment la tecnologia o el coneixement. Es dona bàsicament en les universitats, 

centres de recerca o centres tecnològics. 
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3.7. Aspectes a tenir en compte si el proveïdor és una 

universitat, centre de recerca, centre tecnològic o similar: 

Els investigadors d’aquests centres i/o universitats, han de tenir en compte diversos 

aspectes a l’hora de decidir entre les dues principals modalitats de transferència de 

tecnologia de les que disposen, que són principalment la llicència o la creació d’una EBT: 

 

LLICENCIAR CREAR EMPRESA 

MERCAT No es coneix el mercat Es coneix el mercat 

INFRAESTRUCTURA 
No hi ha ni la infraestructura 
ni els mitjans adients per a 
l'explotació efectiva 

Disposem d'una 
infraestructura o per validar 
una tecnologia o nous 
desenvolupaments massa 
nous pel mercat 

RISC No es vol arriscar Major risc, ens juguem els 
diners 

EQUIP 
EMPRENEDOR 

Els investigadors/inventors 
no tenen el perfil 

Hi ha un equip i una part 
d'aquests té mentalitat 
emprenedora 

COMPETÈNCIA Existeixen empreses ben 
situades per l'explotació 

No existeixen empreses ben 
situades per a l'explotació 

Taula 3. Diferències entre llicenciar una tecnologia o explotar-la a través d’una empresa. 

Aspectes que cal tenir clars i descrits abans d ‘iniciar un procés proactiu de cerca de 

receptors de tecnologia  o de dirigir-se a un intermediari (tant públic com privat) 

• Nom de la tecnología: Nom genèric de la tecnologia generada. 

• Grup de recerca: Nom del grup de recerca que ha generat la tecnologia. 

• Investigadors principals: Investigadors principals vinculats a la tecnologia 

generada. 

• Breu descripció de la tecnologia: Principals trets diferencials de la tecnologia 
generada i del coneixement vinculat Principals característiques del productes/ 
serveis associats. Si la tecnologia es pot fer servir vinculada a un producte o servei 
indicar quins són aquests i quines característiques tenen. 
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• Avantatges que el producte/serveis tindria en relació als existents: Indicar quins 
avantatges tindrien els productes i/o serveis relacionats amb la tecnologia generada 
en relació als actualment presents al mercat (més qualitat, menys cost, etc). 

• Mercat objectiu: Qui faria servir els productes i/o serveis vinculats amb la tecnologia 
(qualsevol, usuari, un expert, una empresa, etc.)? 

• Categoria de producte: A quina categoria de producte pertany la tecnologia 
generada 

• Problema al qual respon: A quin problema és pretén donar resposta amb la 
tecnologia generada? 

• Necessitats que cobreix la tecnologia: Per què un usuari ha de fer servir la 
tecnologia?. Quines necessitats té per fer-la servir? 

• Usuaris/es potencials diferents als objectiu: A part dels usuaris potencials 
vinculats al mercat objectiu, la tecnologia es podria fer servir per altres clients 
potencials?. 

• Competència: Quins productes i/o serveis són substitutius dels que se’n deriven de 
la tecnologia generada? 

• Difusió realitzada: Indicar els principals articles, difusió a congressos, llibres, etc., 
que s’han realitzat en relació amb la tecnologia generada. 

• Estat de protecció associat: Estat i grau de protecció de la tecnologia (patents, 
models d’utillitat, secret industrial). 

• Iniciatives de valorització: Indicar si el grup de recerca ha realitzat alguna altre 
iniciativa de valorització i/o valoració de la tecnologia en els darrers 2 anys. 

• Quins desenvolupaments manquen per a desenvolupar la tecnologia fins 
arribar al mercat? Definir els principals desenvolupaments que manquen per a 
realitzar una prova de concepte de la tecnologia. 

• Quina inversió és necessària per a realitzar els desenvolupaments anteriors? 
Definir la inversió necessària per a realitzar una prova de concepte de la tecnologia. 

• Quin és el temps necessari per a desenvolupar la tecnologia fins a un 
producte/prototip/servei precomercial? Indicar el temps necessari per a realitzar 
una prova de concepte de la tecnologia. 
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4. Innovation Relay Centre / Enterprise Europe Network 

4.1. Què és la xarxa Enterprise Europe Network (EEN)? 

La Comissió Europea, des de la Direcció General d’Empresa i Indústria, va posar en marxa 

la xarxa ENTERPRISE EUROPE NETWORK (EEN). La Xarxa EEN ofereix a la petita i 

mitjana empresa (PIME) informació i assessorament en relació a les polítiques i oportunitats 

de negoci als països de la UE, així com assistència en processos de transferència 

tecnològica i accés a programes europeus de finançament, de recerca i desenvolupament i 

innovació (R+D+i). 

La Xarxa EEN és una xarxa de consorcis amb més de 500 organitzacions, formada per 

Cambres de Comerç, Agències de desenvolupament empresarial i centres tecnològics 

universitaris. La xarxa ofereix solucions concretes i efectives a empreses a més de 40 

països, inclosos els 27 Estats membres de la Comissió Europea, els 3 Estats candidats, els 

Estats membres de l’Àrea Econòmica Europea (EEA) i, finalment, altres tercers Estats que 

participen en aquesta xarxa. 

L’objectiu de la Xarxa EEN és ajudar la PIME europea a desenvolupar el seu potencial 

innovador i augmentar el seu coneixement de les polítiques europees. Les principals 

activitats de la Xarxa EEN són les següents: 

• Proporcionar informació i assessorament a les empreses sobre oportunitats de 

negoci, legislació europea així com informació sectorial rellevant. 

• Promoure la innovació en les empreses com a eina per millorar la seva competitivitat. 

Desenvolupar la recerca i el desenvolupament i la innovació, fomentant la 

col·laboració entre empreses de diferents països. 

• Oferir serveis d'informació i assistència en la transferència de coneixement, 

tecnologia i innovació. 

4.2. Serveis d’informació, cooperació empresarial i 

internacionalització 

El node de la Xarxa EEN a Catalunya facilita a les empreses informació i assessorament 

sobre temes rellevants del mercat interior europeu, que afecten el desenvolupament de la 

seva activitat.  
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• Informació i assessorament sobre el funcionament i les oportunitats que ofereix el 

mercat interior de béns i serveis.  

• Posar en coneixement de la Comissió Europea la realitat empresarial i animar les 

empreses a participar en el procés europeu d’elaboració de polítiques que afecten la 

PIME.  

• Cooperació empresarial i internacionalització. La Xarxa EEN ajuda a fomentar la 

cooperació transnacional entre PIME com a factor clau per millorar la competitivitat. 

El node de la Xarxa EEN a Catalunya ajuda les empreses a trobar el soci adequat a 

través de diferents eines, principalment a través del Business Cooperation Database. 

4.3. Serveis de suport a la participació empresarial en el 7è 

Programa Marc d’R+D 

El 7è Programa Marc Europeu d’R+D 2007-2013 (7PM) és el principal instrument per 

finançar la recerca comunitària i donar suport a projectes europeus d’R+D col·lectiu, 

seleccionats en convocatòries competitives, amb el criteri fonamental de l'excel·lència 

científica, i en què no existeixen quotes preestablertes per a cada país. El servei de suport a 

la participació empresarial en el 7è Programa Marc d’R+D cobreix tot el procés de 

desenvolupament d’un projecte d’R+D europeu, des de la seva gestació, presentació de la 

proposta i negociació del contracte, gestió del projecte i explotació dels resultats. Els serveis 

gratuïts són informatius, formatius, d’assessorament i networking. 

4.4. Serveis de Transferència Tecnològica Internacional 

El node de la Xarxa EEN a Catalunya promou la innovació en les empreses com a eina per 

millorar la seva competitivitat,mitjançant la transferència de tecnologia internacional. També 

facilita la cerca de socis tecnològics posant en contacte oferents i demandants entre 

Catalunya i el món, organitzant i participant en missions i brokerages, donant suport en tot el 

procés, fins a la materialització dels contractes. T'ajudem de forma individualitzada, pots 

consultar els perfils dels potencials socis tecnològics, tens accés a serveis 

d'acompanyament a la transferència i pots assistir a les trobades. 

4.5. Origen i objectius de la xarxa 

La Enterprise Europe Network es va llançar el febrer de 2008 per la Direcció General 

d'Empresa i Indústria de la CE. Es va construir integrant les antigues xarxes Euro Info 

Centre (EIC) i la Innovation Relay Centre (IRC), establertes el 1987 i 1995 respectivament. 
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Oferint els serveis combinats d'aquests predecessors de gran èxit, ha esdevingut una 

veritable finestreta única per a les petites empreses. Més de 3.000 empleats amb 

experiència donar respostes concretes a preguntes concretes en la llengua local de cada 

regió. 

Centrarem la resta del treball en els serveis de transferència de la xarxa, els que abans del 

2008 oferia la xarxa IRC, donat que aquesta xarxa va establir les bases per un servei 

Professional en la transferència tecnològica internacional, mantenint la majoria dels seus 

nodes per Europa, i per tant, els seus professional. Després donarem com exemple un staff 

Exchange de 5 mesos al node de Cambridge, amb la seva posterior aplicació al node català, 

que forma ACC1Ó. 

Què és un Innovation Relay Centre? La Comissió Europea va establir setanta-un IRCs per 

Europa. Hi ha centres establerts a la UE, els nous països associats (Letonia, Lituania, 

Estonia, Polonia, la República Txeca, Eslovàquia, Hongria, Bulgària, Rumania i Eslovènia)  

així com Islandia, Israel, Noruega, Xipre, Malta i Suïssa. Els primers IRCs van establirse el 

1995 amb l’objectiu de crear una plataforma europea que facilités transferències 

transnacionals de tecnologies innovadores cap a i des de petites o mitjanes empreses 

europees. Aquestes tecnologies innovadores  poden provenir d’altre companyies, centres de 

recerca o centres educacionals (universitats, col·legis tècnics etc.). La majoria d’IRCs 

estaven situats a organitzacions com centres tecnològics universitaris, cambres de comerç, 

centres de desenvolupament regional o agencies d’innovació nacional, tot i que un petit 

nombre d’IRCs estan situats a companyies consultores privades. 

Què és transferència tecnològica transnacional (TTT)? Hi ha nombroses definicions de 

transferència tecnològica, però en termes de la xarxa IRC com millor queda descrita es com 

l’aplicació i/o adaptació satisfactòria d’una tecnologia innovadora desenvolupada en una 

organització que compleix els requeriments d’una o més organitzacions. L’objectiu original 

de la xarxa IRC és la comercialització de resultats innovadors de la R+D finançada per la 

comissió europea. També s’ha de remarcar que la transferència tecnològica no solament 

inclou transferència entre organitzacions, sinó també entre diferents sectors industrials. 

S’entén com a transferència tecnològica un cap ja s’ha aconseguit un acord de llicència, un 

acord joint venture, un acord de fabricació i/o un acord comercial amb assistència tècnica ha 

estat signat. 

Quines són les tasques claus de la xarxa IRC? L’IRC es concentra en PIMEs com a 

principal grup objectiu, però altres organitzacions poden ser incloses, com universitats, 

centres de recerca i, quan sigui convenient, grans companyies així com associacions 

professionals i comercials, brokers tecnològics i centres de desenvolupament. Les tasques 

principals dels IRCs són: 



Pàg. 24  Memòria 

 

• Promoure la transferència transnacional de tecnologies i coneixement, sigui quin 

sigui el seu origen, d’acord amb les necessitats de industrials, econòmiques i socials. 

• Motivar les empreses a adoptar noves tecnologies tot definint les seves necessitats i 

capacitats per cooperacions o acords tecnològics. 

• Promoure la disseminació i explotació transnacional que es fa dels resultats de la 

recerca europea. 

• Oferir altres serveis que ajudin a promoure o facilitin transferències technològiques 

transnacionals. 

• Desenvolupar nous mètodes, per exemple per la promoció de clústers transnacionals 

i/o mesures per a facilitar el desenvolupament de l’area de recerca europea. 

Serveis als clients de l’IRC S’ha de tenir en compte que ja que aquesta part cobreix els 

serveis claus d’un IRC, s’hi haurien de dedicar la majoria de recursos (al volant del 70%) 

Transferència Tecnològica Transnacional (TTT) i serveis d’explotació RTD 

TTT d’entrada: Identificar necessitats tecnològiques a la indústria local i relacionar-les amb 

innovacions i ofertes tecnològiques proveïdes per altres IRCs o altres fonts, amb l’objectiu de 

promoure cooperacions d’innovació/tecnològiques transnacionals. Els IRCs han de saber 

estar informats dels requeriments científics i tècnics de la indutria local per a que aquestes 

activitats de promoció puguin estar destinades a l’esmentada industria local. Els IRCs han 

de identificar, amb cooperació amb d’altres IRCs i altres actors, resultats i proveïdors de 

tecnologies, en un context europeu, rellevants a les necessitats de la seva indústria local i 

promocionar-les a les seves regions, assistint els clients locals a concloure acords 

tecnològics. 

TTT de sortida: Identificar els resultats de recerca i tecnologies explotables a les seves 

regions amb l’intenció de promoure-les a través de la xarxa i generar acords tecnològics 

transnacionals. Els IRCs assistiran els clients locals que posseeixen un resultat RTD o 

tecnologies per a promoure-ho en el context europeu. El rol dels IRCs ha de ser tant donar 

suport en l’explotació, assumptes de transferència tecnològica i innovació (propietat 

intel·lectual, etc.) així com assistir els seus clients en el procés de transferència tecnològica. 

Explotació i disseminació dels resultats R+D: Identificar el resultats de la comunitat de 

recerca, sobretot aquells que puguin ser explotats per terceres parts i promoure’ls per les 

seves regions seguint la línia de necessitats de la indústria local. A més, els IRCs han 

d’identificar els resultats R+D a les seves regions i assistir-los en promoure aquests resultats 

en altres països. 
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Serveis típics: Les activitats típiques i serveis relacionats a la Transferència Tecnològica 

Transnacional (TTT) i explotacio de RTD ha d’incloure però no està restringida al següent: 

• Fer-se conèixer: per exemple, promocionar el servei a través de emails, 

publicacions, seminaris, esdeveniments, visites, etc.. Publicar les ofertes 

tecnològiques en medis apropiats. 

• Contacte: per exemple, reunir-se amb grups sectorials o fer auditories tecnològiques 

per a identificar les necessitats locals. Organitzar esdeveniments de transferència 

tecnològica, workshops, seminaris. Participar en exhibicions. Contacte directe amb 

PIMEs i altres players adequats. Desenvolupar bases de dades amb els 

requeriments/necessitats de les empreses locals. 

• Assistència: per exemple, buscar tecnologies externes per a relacionar-les amb les 

necessitats identificades i a l’inversa, disseminar perfils tecnològics locals que 

busquin un soci europeu. Treballar en xarxa, unir-se a accions transnacionals. 

Motivar reunions cara a cara entre socis potencials. Assistir en preparar i concloure 

els acords i també en plans de necessitat o explotació de tecnologies. Cercar serveis 

experts addicionals en aquests assumptes. 

• Acords signats: Assistir en els acords de transferència de tecnologia, cooperacions 

tecnològiques, etc. 

Quin és el rol de l’IRC El rol de la xarxa IRC pot ser breument descrit com la promoció de 

solucions innovadores ajuntant organitzacions o empreses que tenen necessitats 

tecnològiques o tecnologies a oferir. A través de relacionar aquestes necessitats i ofertes les 

possibilitats de transferència tecnològica poden augmentar. Tot i que la descripció 

d’activitats es simple, el procès i les metodologies darrera de la transferència tecnològica 

consumeixen molt temps i rarament es poden fer de manera directa. 
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Figura 1. Serveis de l’IRC.

4.6. Redacció de perfils tecnològics

L’objectiu d’aquest apartat es ajudar a redactar Ofertes i Demandes Tecnològiques (TOs i 

TRs). No és necessari haver de seguir tots els passos que s’expliquen a continuació al peu 

de la lletra, cada TO i TR és, o hauria de ser, única i pot ser a vegades pe

algunes parts del següent apartat. Tot i això, en la majoria de casos, respectar aquest 

passos dóna com a fruit TOs i TRs ben redactades, fàcils 

intermediaris de transferència tecnològica en general, pels c

Com a resultat de totes aquestes recomanacions es tindrà un augment de respostes a 

aquest perfil tecnològic, a més de ser aquestes de més qualitat, donat que una correcta 

redacció d’aquestes demandes o ofertes tecnològiques propiciarà contac

socis que s’apropin més als nostres requeriments. 

4.6.1. Recomanacions i keywords

Hauríem de partir de la base que tot el temps dedicat a treballar la recollida d’informació i a 

la redacció de perfils tecnològics no serà mai temps dedicat en va

de qualitat és molt útil visitar el client i descobrir el rerafons de la oferta o demanda 

proposada i la implicació del client. Aquestes serien qüestions molt útils en una primera 

reunió amb el client: 
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la redacció de perfils tecnològics no serà mai temps dedicat en va. Per a preparar TOs i TRs 

de qualitat és molt útil visitar el client i descobrir el rerafons de la oferta o demanda 

proposada i la implicació del client. Aquestes serien qüestions molt útils en una primera 

Memòria 

L’objectiu d’aquest apartat es ajudar a redactar Ofertes i Demandes Tecnològiques (TOs i 

TRs). No és necessari haver de seguir tots els passos que s’expliquen a continuació al peu 

rtinent ignorar 

algunes parts del següent apartat. Tot i això, en la majoria de casos, respectar aquest 

per la xarxa IRC, pels 

Com a resultat de totes aquestes recomanacions es tindrà un augment de respostes a 

aquest perfil tecnològic, a més de ser aquestes de més qualitat, donat que una correcta 

tes de potencials 

de partir de la base que tot el temps dedicat a treballar la recollida d’informació i a 

. Per a preparar TOs i TRs 

de qualitat és molt útil visitar el client i descobrir el rerafons de la oferta o demanda 

proposada i la implicació del client. Aquestes serien qüestions molt útils en una primera 
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• És la tecnologia realment innovadora o es una tecnologia existent aplicada d’una 

manera innovadora? 

• En el cas de que el client tingui un prototipus: ha estat provat en el laboratori o 

directament en el seu àmbit d’aplicació? 

• Quin tipus de soci està cercant? Sector indústria, acadèmic, financer? 

• Quin és el rol que vol que adopti el possible soci? Més recerca, fabricar sota llicència, 

joint venture, finançament? 

• Quins recursos (personal, temps, diners) es destinaran al projecte? 

• Quins aspectes del projectes canviarien en cas de que la TR/TO no tingués èxit? 

Naturalment aquestes no són les úniques qüestions important a l’hora de visitar un client, 

moltes d’altres poden ser fetes segons el punt de vista de l’assessor, però l’objectiu serà 

sempre completar una mena de fotografia de la TO o TR i de les ambicions i habilitats del 

client. Quan es visiti a un emprenedor, pot ser útil demanar material de promoció 

(esquemes, pàgines webs, etc) i si n’hi han i és possible també les patents. Un altra tasca 

que es pot dur a terme i que és molt útil es visitar diferents motors de cerca per a fer un 

lleuger estudi de mercat i esbrinar quin poden ser els possibles competidors d’aquest perfil 

tecnològic i mes tenir més clar quins són els aspectes innovadors i les principals avantatges 

d’aquest. 

Com escriure bones ofertes i demandes tecnològiques? Preparar bones TOs i TRs 

requereix pràctica, però hi ha algunes regles simples que es poden seguir per a redactar 

perfils que continguin de manera òptima la informació que es vol donar:. 

Qui llegirà el perfil? Imaginar que estàs parlant directament, per exemple, amb un altre 

assessor de la xarxa IRC o un client estranger que pot estar interessat en aquesta TO o TR i 

intenta utilitzar el tipus de llenguatge que utilitzaries en aquest casos. 

Utilitzar anglès estàndard: S’evita utilitzar molts termes tècnics, només s’usen als apartats 

Description o Special features quan creguis que pot ser útil per a que un expert entengui la 

tecnologia. 

Ser concís: Utilitzar frases curtes i on sigui possible trata de centrar-te en una idea principal 

en casa frase. Evitar paraules innecessàries. Per exemple ‘The running costs of each unit 

are reduced’ enlloc de ‘The running costs are reduced in respect of each and every unit’. 

Titol clar: Fer el títol de la TO o TR clar i senzill, recordar que els lectors solen molts cops 

llegir el títol per a decidir si el val la pena llegir el perfil. 
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Evitar argot: Mai s’assumeix que el que és clar per a un mateix serà clar per a qualsevol 

altre professional sense experiència en un sector en particular. Explicar els acrònims, per 

exemple BBS (Bulletin Board Service); TOs i TRs (Technology Offers i Technology 

Requests), entre d’altres 

Tallar i pegar: Evitar tallar i pegar apartats d’altres publicacions. Si es vol utilitzar informació 

d’una patent, recordar canviar l’estil i utilitzar paraules més simples. 

Llegir la TO o TR abans d’inserir-la a la BBS. Comprovar que és acurada, clara, concisa i 

llegible. També és una molt bona opció demanar-li a un company que també la llegeixi per 

vosaltres. Si és possible, demanar a algun angloparlant que la llegeixi i que suggereixi 

millores. 

Resum: Sempre escriure el resum al final, ha de resumir de manera concisa el perfil. Evitar 

repetir el primer paràgraf de la Descripció, però assegurar-se d’incloure els aspectes 

importants. Respectar el límit de caràcters, si el sistema en té, ens podriem trobar que si 

s’exedeix la TO o TR serà denegada.  

Apunts generals: Els perfils tecnològics són entrats a la base de dades de la Innovation 

Relay Centre Network i una versió en email s’envia a tots els membres de la xarxa IRC. És 

important adonar-se, doncs, que els primers lectors difícilment seran experts en els sector 

abastat pel perfil tecnològic. No és la seva tasca dur a terme cap assessorament tècnic o 

comercial, sinó traslladar la informació al sector potencialment interessat en les seves 

regions. És vital, doncs, que la informació que es presenti al títol i al resum pugui ser entesa 

per un generalista, i que aporti una clara indicació de qui podria estar interessat en aquesta 

informació. La informació presentada en la part de la descripció pot ser ja una mica mes 

tècnica, prou detallada per a despertar l’interès de possibles socis tecnològics.  

Llistat de keywords (paraules clau) per etiquetar la tecnologia 

Disponibles en l’annex A4 

 

4.6.2. Perfil d’Oferta Tecnològica (TO) 

Descripció de la tecnologia 

Títol: El títol ha de ser clar i significatiu per a una persona que no és una experta en la 

tecnologia o el camp d’aplicació, i els ha de permetre fer-se una idea de les companyies o 

grups de recerca de la seva zona que podrien ser possibles socis. 

Abstract: 
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• Una breu descripció de la tecnologia (<500 caràcters) 

• El resum d’una TO ha de respondre les següents qüestions: 

• D’on és (geogràficament)? 

• Quin tipus d’organització l’està oferint? 

• Què s’està oferint? 

• Per a què es pot utilitzar? 

• Quins són els principals avantatges? 

• Quin tipus d’acord/tracte es busca? 

El següent exemple utilitza un format per a TO que sol funcionar bé: 

A small German company has developed a fibre optic oxygen sensor based on an opto-

electronic measuring device suitable for use as a transducer for biosensors. Advantages 

over conventional electrodes include its small size, zero oxygen consumption during 

measurement, high sensitivity at low oxygen concentrations and lack of interference by 

electric or magnetic fields. The company is looking for industrial partners interested in further 

development and in research institutes and companies for testing of new applications. 

Description / Special features 

• Quan sigui possible, fer un breu text introductori a la tecnologia descrita 

(normalment es pot trobar a través d’una cerca per internet) 

• Descriure la tecnologia o producte, intentant indicar clarament la innovació que 

s’està oferint (proporcionar dades si es possible) 

• Establir clarament la potencial aplicació de la tecnologia, potser considerant mes 

d’un camp. 

• Proporcionar informació sobre el oferent (camp, especialitat...) 

• No incloure promocions de venta de la tecnologia o el producte. 

• No incloure avantatges de la tecnologia o producte, això vindrà en un altre 

apartat 

• Proporcionar una fotografia o dibuix si se’n té. 
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Innovative Aspects of the Offer: Descriure clarament els aspectes innovadors de la 

tecnologia. Evitar generalismes com a ‘la millor’ o ‘única’, intentar ser més específic, per 

exemple, comparant-la a tecnologies actuals. 

Main advantages of the Offer: Esmentar els principals avantatges/beneficis econòmics de 

l’aplicació de la tecnologia (si és possible de manera quantitativa), en quant al funcionament, 

facilitat d’us, necessitat de coneixements específics, etc. 

Tria tants ‘keywords’ com sigui necessari per a la tecnologia o l’aplicació, intentant utilitzar 

els definits com ‘level 3’, ja que són més específics. 

Current stage of development of the offered / required technology 

� Development phase  -  laboratory tested 

� Available for demonstration  -  field tested � Already on the market 

Comments: 

Intellectual Property Rights 

� Patent applied for  � Patents granted 

� Copyright protected  � Exclusive rights 

� Secret know-how  � Others (registered design, plant variety right, etc) 

Si ‘patent applied for’ està marcat, s’hauran d’enumerar els països en els que s’ha fet 

sol·licitud al ‘Comments Box’. 

Si ‘patent granted’ està marcat, s’hauran d’enumerar els països en els que es té la patent al 

‘Comments Box’. 

Si ‘patent granted’ o ‘exclusive rights’ estan marcats, s’han d’indicar on la patent inicial va ser 

registrada y comentar breument sobre la companyia. 

Sempre que sigui possible, s’haurà d’indicar l’any de la patent i el nombre de referència, tot i 

que si el client no desitja fer pública aquesta informació s’haurà de respectar. Finalment, si 

algun dels altres apartats esta marcat, s’haurà d’explicar el seu significat. 

Comments 

• Copyright: El copyright dóna dret als creadors d’un cert tipus de 

material/producte/... de controla les diferents maneres en les quals serà explotat. 

Els drets cobreixen un ample ventall: copiar, adaptar, usar, llogar o vendre copies 

al públic, utilitzar-lo en públic, etc. És un dret no registrat (no com les patents, 
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dissenys registrats o marques). Així doncs, no hi han accions oficials a 

emprendre, (cap imprès a fer, formulari a omplir o taxes a pagar). 

• Patent granted: Una patent per a una invenció la dona el govern a l’inventor, 

donant a l’inventor el dret, durant un temps limitat, d’aturar a d’altres de fer, usar 

o vendre la invenció sense el permís de l’inventor. Quan una patents s’atorga, la 

invenció esdevé propietat de l’inventor, i aquesta por ser comprada, venuda, 

llogada o cedida. 

• Exclusive rights (licence): L’atorgament de llicència de drets exclusius per part 

del posseïdor de la patent permet només a una sola part a usar aquesta 

invenció, però pot recollir regalies per l’ús de la patent. El posseïdor d’una patent 

pot indicar (a través de l’oficina) que llicències sota la seva patent estan 

disponibles quan algú pregunti sobre ella en termes raonables. 

Organisation/Company submitting Technology Offer 

Type centre � Industry � Technical Centre / Technology transfer centre 

  � Research institute / University     � Services    � Other: please specify* 

*Comments: 

Size of Organisation submitting Technology Offer (please tick one box) 

� < 10 employees  � 11-50 employees         � 50-250 employees     

� 250-500 employees  � > 500 employees 

APPLICATION DOMAINS 

Market Applications Highlights  (less than 250 characters) 

COLLABORATION DETAILS 

Type of collaboration sought  (more than one option can be selected) 

� Technical co-operation  � Commercial agreement with technical assistance 

� Joint Venture agreement  � License agreement 

� Manufacturing agreement  � Financial resources 

Comments: Contribució del soci – Rol i perfil dels socis i les tasques a realitzar (obligatori) 

Indicar clarament: 
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• Tipus de soci buscat (com per exemple: industrial, acadèmic, grup de recerca) 

• L’àrea específica del soci (exemple: fabricant de packaging de plàstic, 

distribuïdor de packaging de plàstic, usuari de packaging de plàstic, venedor final 

de packaging de plàstic, etc.), 

• Les tasques a realitzar del soci buscat i, si és necessari, la mida de la seva 

organització 

• Quan més específica sigui la definició, més possibilitats hi haurà de trobar el soci 

adequat.  

4.6.3. Perfil de Demanda Tecnològica (TR) 

Descripció de la tecnologia 

Títol: El títol ha d’identificar clarament la tecnologia i l’aplicació i ha de ser comprensible per 

a algú que no en sigui expert, li ha de permetre fer-se una idea de les companyies o centre 

de recerca de la seva regió que podrien ser possibles socis. 

Abstract 

Una breu descripció de la tecnologia (<500 caràcters) 

El resum d’una TO ha de respondre les següents qüestions: 

• D’on és (geogràficament)? 

• Quin tipus d’organització està cercant la tecnologia? 

• Quina tecnologia estan cercant? 

• Per a què serà utilitzada l’esmentada tecnologia? 

• Per a què s’utilitzarà la tecnologia? 

• En quin estat de desenvolupament hauria d’estar la tecnologia? 

Per a una TR, aquest seria un bon exemple de resum: 

A French company is looking for a technology to detect stone residues left behind after the 

removal of stones from fruit. Ideally, the detection system should have a treatment capacity 

of 1 to 2 tonnes per hour (100,000 to 200,000 fruit per hour), although 0.5 tonnes per hour 

would be acceptable. The size of the stone residues ranges between 0.5 and 5mm. The 

technology requested can either be at the laboratory stage or fully developed. 
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Description / Special features: Pot ser útil enunciar les activitats que realitza la companyia 

actualment. 

Una demanda tecnològica ha de distingir dos tipus de situacions possibles: 

• El teu client vol millorar el seu procés en un producte existent o necessita 

ajuda per desenvolupar un nou producte. El producte i/o processos han de ser 

breument descrits aixi com donar el preu i la producció objectius. 

o Per què aquesta companyia vol millorar un producte o procés actual? 
o Quin és el problema tècnic a resoldre, quins processos s’han de millorar i 

per què? 
o Quines son les tecnologies que la companyia creu que podrien ser aptes? 
o Hi han alguns requeriments específics a tenir en compte (temperatura, 

pressió, mida, etc)? 

• El teu client vol ampliar el seu rang de productes o serveis. En aquest cas, una 

breu descripció de la producció del client i del seu departament de marketing i de les 

capacitats comercials seria útil. 

o Inclou la descripció del problema a solucionar o de la demanda tecnològica 
o Donar informació sobre el procés actual / producte a millorar 
o Especificar clarament els requeriments tècnics 
o Facilitar una fotografia o dibuix si se’n disposa 

Technology Keywords: Triar tants keywords com sigui necessari per a la tecnologia o 

aplicació, Intentar utilitzar keywords del nivell 3, ja que són més específics, ser conscient que 

una cerca es durà terme utilitzant aquest keywords. 

Current stage of development of the required technology 

�  Development phase  /  laboratory tested 

�  Available for demonstration  /  field tested �  Already on the market 

Comments: 

Organisation / Company submitting Technology Request 

Type centre � Industry � Technical Centre / Technology transfer centre 

  � Research institute / University     � Services    � Other: please specify* 

*Comments: 

Size of Organisation submitting Technology Offer (please tick one box) 

� < 10 employees  � 11-50 employees         � 50-250 employees     
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� 250-500 employees  � > 500 employees 

APPLICATION DOMAINS 

Market Applications Highlights  (less than 250 characters) 

COLLABORATION DETAILS 

Type of collaboration sought  (more than one option can be selected) 

� Technical co-operation  � Commercial agreement with technical assistance 

� Joint Venture agreement  � License agreement 

� Manufacturing agreement  � Financial resources 

Comments: Contribució del soci – Rol i perfil dels socis i les tasques a realitzar (obligatori) 

Indicar clarament: 

• Tipus de soci buscat (com per exemple: indutrial, acadèmic, grup de recerca) 

• L’àrea específica del soci (exemple: fabricant de packaging de plàstic, distribuïdor de 

packaging de plàstic, usuari de packaging de plàstic, venedor final de packaging de 

plàstic, etc.), 

• Les tasques a realitzar del soci buscat i, si és necessari, la seva mida. 

• Quan més específica sigui la definició, més possibilitats hi haurà de trobar el soci 

adequat. 

4.7. Gestió de les expressions d’interès i cerca proactiva de 

potencials socis 

4.7.1. BBS 

El Bulletin Board System és la base de dades de demandes i ofertes tecnològiques de la 

xarxa. Aquesta base de dades permet introduir tants perfils tecnològics dels teus clients com 

sigui necessari. 

A través d’un motor de cerca, qualsevol membre de l’IRC o fins i tot qualsevol companyia del 

món, pot consultar aquesta bbdd: 
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Figura 2. Motor de cerca de tecnologies. 

El procés d’introducció conté un quality check (revisió de qualitat) abans de que el perfil sigui 

publicat i disseminat als membres de la xarxa i clients. Aquest procediment està implementat 

amb l’objectiu de mantenir un bon nivell de qualitat dels perfils de la BBS, i conseqüentment 

incrementar la credibilitat de la xarxa. 

Un cop el perfil està apunt per a l’enviament, el seu autor ha de fer click en el botó Submit al 

final del formulari de tal manera que el perfil és enviat als validadors per a la revisió. L’autor 

té l’opció de utilitzar el botó Save, per a fer futurs canvis, però aquest perfil no serà enviat a 

revisió.  

Un cop enviat per a revisió, els validadors de la Comissió Europea comprovaran amb cura 

que el perfil compleixi la normativa interna de qualitat de la xarxa. Després d’aquesta revisió 

el perfil pot ser acceptat (si compleix les condicions) ,‘en espera’ si el perfil és adequat per a 

la xarxa però algun dels seus apartats ha de ser modificat o ‘refusat’ si el perfil no pot ser 

modificat per la seva adequació a la xarxa. 
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Figura 3. Resultats de la cerca de tecnologies 

4.7.2. AMT 

Servei gratuït de vigilància tecnològica de la xarxa EEN amb el qual es rep periòdicament 

per correu electrònic resums de darreres innovacions tecnològiques, demandes industrials 

de tecnologia o cerques de socis per a projectes de r+d, d'empreses i centres de recerca de 

50 països classificats de l'àmbit tecnològic de l’interés del client (definit en base a keywords). 

Els membre de la xarxa també solen utilitzar aquest servei amb l’objectiu de rebre 

directament al seu correu tots els nous perfils de manera resumida i classificats per 

keywords si així ho desitgen. 

Exemple de mail enviat per l’AMT: 

This is an automatic message sent on 11/03/2008. You registered to receive it on a daily basis 

+-------------------------------------------------------------------+ 

IRC CATALONIA – CIDEM / Servei Europeu de Vigilància Tecnològica (AMT) 

Att.: Marc Gracia / CIDEM 

D'acord amb les vostres preferències tecnològiques us adjuntem les darreres ofertes/demandes publicades a la 

xarxa europea IRC. 
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Per a obtenir les dades de contacte o ampliar la informació sobre l'oferta/demanda que desitgeu, si us plau, 

accediu a l'hipervincle i responeu al qüestionari (part inferior), imprescindible per a poder gestionar la vostra 

sol·licitud. 

------------ Title:Compounds for the treatment of Alzheimer?s disease 

Abstract:A Catalan university research group has developed a new formulation with tungstate (VI) for the 

treatment of Alzheimer?s disease. Sodium tungstate produces significant decrease on tau hyperphosphorylation 

by GSK3 enzyme (glycogen synthase kinase-3), which is one of the major pathological hallmarks of Alzheimer?s 

disease. The research group is looking for a pharmaceutical company to license the technology. 

(TECHNOLOGY OFFER, ref.:08 ES CACI 0JZN) 

Detailed information: http://www.ircnet.lu/matching/completerec.cfm?BBS_ID=25907&COMPANY=180717 

------------ 

Title:Device to quickly measure in situ the degreasing efficiency of a degreasing product 

Abstract:A Brussels-based SME active in the cleaning and degreasing sector looks for a simple and rapid tool to 

measure, control and demonstrate on site the degreasing efficiency of degreasing products. In order to limit waste, 

the device should preferably be presented as a reusable tool, but the SME is open to disposable test kits. The 

SME looks for partners active in the measurement sector and is open to commercial agreements with technical 

assistance. 

(TECHNOLOGY REQUEST, ref.:08 BE BIRC 0JZB) 

Detailed information: http://www.ircnet.lu/matching/completerec.cfm?BBS_ID=25895&COMPANY=180717 

------------ 

4.7.3. Proactive Matching (Cerca proactiva de socis) 

El concepte ‘Proactive matching’, que podríem traduir com creuament proactiu, consisteix en 

no deixar només en mans de les empreses el trobar un oferent o demandant de tecnologia 

que s’adapti a les seves necessitats actuals. 

La base de dades de tecnologies es prou gran com per a que l’eina AMT (automatic 

matching tool) no sigui suficient per garantir coincidències optimes. Així doncs, és de gran 

valor, que els professionals de transferència tecnològica internacional de la xarxa actuïn de 

manera activa en la consecució de contactes que tinguin altes possibilitats d’èxit. 

A continuació es presenta una metodologia dissenyada i provada tant en el node de 

Cambridge com en el Barcelona, que provocava clarament un augment del rati d’èxit de les 

expressions d’interès, i en conseqüència un major nombre d’acords totals del node. 

Convertint a l’IRC de Cambridge en el núm. 1 europeu en un parell d’anys, i l’IRC Catalonia 
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com a núm. 1 de la península ibèrica durant molts anys consecutius, i fins i tot 4rt d’Europa 

en un parell d’ocasions: 

Programar l’AMT: Per a rebre les demandes i ofertes tecnològiques diàriament i de manera 

detallada. D’aquesta manera tindrem periòdicament les novetats tecnològiques de la xarxa 

en el nostre correu electrònic, i amb l’informació suficient per a iniciar una cerca, sense 

haver de dirigir-nos a l’intranet de l’EEN per a fer la primera valoració d’idoneïtat de la 

demanda o oferta. 

En el cas que el nostre rol en el node de l’EEN en el que treballem estigui restringit a uns 

certs àmbits o sectors tecnològics, programarem l’AMT per a rebre només els perfils que 

pertanyin al nostre àmbit. 

(Activar en la intranet del Management of your personal settings – Immediatly/Detailed) 

Llegir la TO/TR i analitzar si es bona (se’n descarten moltes). Un cop haguem rebut el 

‘digestive email’ amb els perfils tecnològics, prioritzarem la lectura d’aquests segons la 

informació que continguin els resums (abstracts) dels mateixos. I llegirem aquells que ens 

semblin més interessants pels nostres clients. Aquesta primera lectura ens ha de servir per a 

obviar aquells que no ens semblin adequats. 

A continuació nombrem algunes de les raons per les quals es pot ignorar l’anàlisi d’algunes 

de les tecnologies: 

• Que aquesta no sigui interessant. Ens podem trobar amb alguna tecnologia que no 

sigui 100% aplicable al mercat, que tingui tecnologies substitutives clares i més 

eficient o barates, que només sigui aplicables a un client objectiu molt concret (per 

exemple a grans empreses a nivell mundial, que probablement no són l’objectiu de la 

xarxa i per tant no són usuàries de la mateixa), etc. En aquests casos s’hauria de 

comentar la tecnologia amb alguna persona de l’equip que conegui bé el sector, i 

ens pugui donar un altre punt de vista. 

• No trobaran clients a la regió que hi puguin estar interessats. Posem per exemple 

que el teu àmbit de la xarxa és la City of London, i trobes una tecnologia per millorar 

la productivitat en granges. A priori, doncs, aquesta és una tecnologia que a la teva 

cartera de clients o potencial clients no interessarà, excepte en casos molt concrets. 

Per tant, s’haurà de tenir sempre ben present la tipologia d’empreses que 

corresponen al teu àmbit geogràfic i tecnològic. 

• Analitzant la tecnologia i creuant-la amb les necessitats de la nostra cartera de 

clients, trobem massa coincidències. Això pot significar que la oferta o demanada 

tecnològica és poc específica. Per exemple, un nou software per comptabilitat 
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empresarial, tot empaquetat, i que busca dirigir-se directament al client final. Per molt 

potent que sigui aquest nou software, et trobes amb que la majoria dels teus clients 

podrien estar-hi interessats. No té sentit, des del rol de broker tecnològic, que facis 

promoció ni venta d’aquest tipus de tecnologia, no és l’objectiu de la xarxa. Ara bé, 

podríem trobar-nos un nou maquinari altrament tecnològic + programari per a 

controlar l’alimentació automatitzada de granges de porc, i  l’oferent pot estar 

buscant un distribuïdor amb una certa posició en el mercat que et faciliti la penetració 

en el mateix; en aquest cas es redueix el nombre de potencials socis 

tecnològics/comercials i per tant si és viable treballar-hi. 

• Podem trobar-nos amb que l’oferta tecnològica no està ben redactada. Això el que 

primerament significa és que la gent que hi ha al darrera d’aquest perfil no són bons 

venedors. En aquests casos és decisió del broker analitzar o no en profunditat la 

tecnologia, però és una opció ben estesa ignorar-les. Per exemple, introduccions 

com aquestes: 

o Looking for companies who wanted to use our wonderful tech .... 
o Looking for companies who are seeking a tech like ours... 

Despres d’aquest procediment de filtratge, el més probable es que quedin aproximadament 

una tercera part de les ofertes i/o demandes que haviem rebut en un principi. Això ha de 

servir per a centrar-se en aquelles que tenen una més alta probabilitat d’èxit. 

Un cop tinguem el llistat de tecnologies amb més potencial te trobar socis a la nostra regió, 

toca fer el ‘matching’ (creuament) i trobar a qui li poden interessar. En aquest sentit té molt 

valor treballar amb un grup de clients actius en transferència tecnològica, dels quals ja 

coneixem el seu perfil tecnològic (tant el que poden oferir com les seves necessitats). 

Treballar amb aquests ‘active clients’ (concepte molt utilitzat en la xarxa) ens permetrar 

millorar l’eficiència de la nostra tasca, ja que, tal i com es comentava, ja coneixem el seu 

perfil, però a més sabem que són clients actius en TT i en els quals podem confiar de la 

seva professionalitat, ja que probablement haguem tancat algun acord amb ells amb 

anterioritat. 

Si no en tenim cap client actiu que quadri amb la TO/TR no recorrerem a la base de dades, 

si no que ja es fa directament cerca per internet- L’objectiu és clar, trobar aquella empresa 

que pugui necessitar exactament el que ofereix aquell perfil tecnològic, i captar nous clients 

per la xarxa, donat que aquestes empreses  que trobem i contactem seran desprès 

passades a la base de dades, si casualment ja ho eres, doncs res.  

Hem de suposar que si una de les empreses que tens a la BBDD es una ‘match’, la trobaràs 

igualment utilitzant un motor cerca  
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Comença la cerca per internet, en el cas del EEIRC tots utilitzen bàsicament 

www.kellysearch.co.uk  donat que permet filtrar paraules en Products/Services o en 

Companies – essent la primera la mes útil per aquest tipus de cerca, procedint la web a 

mostrar-te un llistat de subproductes/subserveis per a accedir als que realment s’ajustin al 

que estàs buscant; posteriorment ja et porta a un llistat d’empreses les quals poden ser 

filtrades especificant un codi postal i un radi d’acció – podent aixi centrar-te nomes en la teva 

regió. Trobes ‘matches’: 

• Analitzes si son empreses que puguin estar interessades en partners europeus 

o Mail: expliques que has trobat una tecnologia que els hi pot ser interessant 
(breu resum i relacionar-la amb el que ells duen a terme) + breu 
presentació IRC + t’ofereixes a visitar-los + fitxa al final. Afegir exemple de 
mail 
 

o Trucada (si no trobes la persona adequada a la qui enviar el mail) et 
presentes, comentes lo de la nova tecnologia i preguntes amb qui pots 
parlar o a qui li pots enviar la fitxa. 

Els nous clients de l’EEN surten d’aquest proactive introduction o d’esdeveniments (no fires 

o brokerages, sinó mes aviat conferencies o similars que puguin organitzar algunes xarxes o 

entitats, etc) 

4.8. Brokerage Events i missions 

Introducció El terme APSS (Active Partner Search Service) inclou una activitat on els IRCs 

acorden unes entrevistes cara a cara entre les seves companyies. El principal propòsit 

d’aquest servei es disminuir els temps que normalment passa entre que es fa el ‘match’ 

(trobar una empresa que compleixi els requisits de l’altra) i la primera reunió. La eina 

principal per a oferir aquest servei son els brokerage events o jornades d’intercanvi 

tecnològic, les missions de transferència tecnològica o un fòrum d’inversió. Aquest servei 

sempre és més efectiu si es focalitza en un sector industrial en concret. 

Gràfic temps que passa durant el procés d’EOIs (Expressions of interest – Expressions 

d’interès) ordinàries: 

Cerca de socis a través de l’AMT 

Ofertes Tecnològiques 

Acció Client Broker 

EC 
(Comissió 
Europea) 

Temps (mitja 
dies) 

Redacció perfil �     3 
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Revisió   � 

 

3 

Acordar versió final � � 

 

2 

Pujar a la BBDD   � 

 

0,5 

Revisió pre-publicació EEN     � 5 

Publicació EEN     � 0,5 

Recepció Matches interessants 
*       15 

Gestió de les respostes 
rebudes, ampliació d'informació   �   3 

Enviament al client   �   0,5 

Anàlisi de les respostes i 
contacte �     2 

Negociacions � ?   ? 

    

34,5 

Taula 4. Temps en EOIs d’ofertes tecnològiques en la modalitat BBS 

Demandes Tecnològiques 

Acció Client Broker 

EC 
(Comissió 
Europea) 

Temps (mitja 
dies) 

Redacció perfil �     2 

Revisió   � 

 

2 

Acordar versió final � � 

 

1 

Pujar a la BBDD   � 

 

0,5 

Revisió pre-publicació EEN     � 5 

Publicació EEN     � 0,5 

Recepció Matches interessants 
*       8 

Gestió de les respostes 
rebudes, ampliació d'informació   �   5 

Enviament al client   �   0,5 

Anàlisi de les respostes i 
contacte �     4 

Negociacions � ?   ? 

   

28,5 

Taula 5. Temps en EOIs de demandes tecnològiques en la modalitat BBS 

Cerca de socis a través d’un Brokerage Event 
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Ofertes Tecnològiques 

Acció Client Broker 
Temps (mitja 
dies) 

Redacció perfil �   1 

Revisió   

 

- 

Acordar versió final 
  

- 

Inscripció al brokerage �   0,5 

Revisió pre-publicació EEN   � 0-2* 

Recepció Matches interessants     15 

Gestió de les respostes rebudes, 
ampliació d'informació   

 

- 

Anàlisi de les respostes i acceptació 
entrevista �   3** 

Ampliació de info + Negociacions � ? 30min*** 

  

16,5 

Taula 6. Temps en EOIs d’ofertes tecnològiques en la modalitat Brokerage Event 

Demandes Tecnològiques 

Acció Client Broker 
Temps (mitja 
dies) 

Redacció perfil �   1 

Revisió   

 

- 

Acordar versió final 
  

- 

Inscripció al brokerage �   0,5 

Revisió pre-publicació EEN   � 0-2* 

Recepció Matches interessants      15 

Gestió de les respostes rebudes, 
ampliació d'informació   

 

- 

Anàlisi de les respostes i contacte �   5 ** 

Ampliació de info + Negociacions � ? 30min*** 

  

16,5 

Taula 7. Temps en EOIs de demandes tecnològiques en la modalitat Brokerage Event 

* És decisió del broker organitzador revisar els perfils tecnològics que es pugen al sistema. 

En cas afirmatiu, normalment es dona drets de revisor als brokers coorganitzadors per a fer 

revisió dels seus perfils. 

** L’anàlisi de contactes en un Brokerage Event sol ser una mica més llarg. El nombre de 

respostes sol ser més alt, el gran nombre de participants i la concentració de perfils del 

mateix sector en una plataforma única així ho provoquen. Tanmateix, el nombre limitat 

d'hores i d'espai en els brokerages també provoca que s'hagin de triar bé els contactes amb 
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qui entrevistar-se, tot i això els EENs es comprometen a posar en contacte aquells clients 

que per les raons que siguin no s'hagin pogut trobar en l'esdeveniment. 

*** El que dura l'entrevista. Evidentment en aquests 30min no es signa un acord, però 

l'eficiència de 30minuts cara a cara a l'hora de resoldre dubtes i plantejar col·laboracions no 

és comparable a la via mail+telèfon. 

4.8.1. Definició de Brokerage Event 

Un brokerage event són una sèrie de trobades transnacionals prèviament acordades 

organitzades en un recinte per a PIMEs d’arreu d’Europa. 

Localització.- La majoria de brokerage events s’organitzen en d’altres exhibicions, 

conferències o fires, tot i que alguns s’organitzen individualment. Utilitzar un altre 

esdeveniment  per a acollir un brokerage event pot aportar valor afegit a les companyies en 

forma d’entrada gratuïta per a la fira principal, incloure’ls en un catàleg i l’oportunitat de 

reunions extra organitzades amb d’altres companyies que atenguin la fira. 

El catàleg del Brokerage Event.- L’element essencial d’un brokerage event es el catàleg 

de perfils tecnològics. Aquest document s’utilitzarà pels EENs per a relacionar companyies i 

acordar entrevistes Així com la seva versió en paper pot ser molt útil durant l’esdeveniment, 

és imprescindible tenir disponible una versió on-line en format electrònic. Aquesta última 

augmenta la flexibilitat, permetent als perfils ésser registrat immediatament a l’esdeveniment 

i fer canvis de manera ràpida. Els EENs també poden registrar instantàniament els 

interessos en perfils tecnològics. Generalment la versió del catàleg en paper es porta 

directament a l’esdeveniment, per fer-ne promoció entre els visitants de la fira, i poder 

captar-los com a clients tot ensenyat la cartera d’ofertes i demandes tecnològiques de que 

disposa la xarxa. També pot ser útil tenir la versió en paper unes setmanes abans de 

l’esdeveniment per a fer-ne difusió visitant clients, etc. De totes maneres l’edició d’aquest 

catàleg amb tanta antelació a l’esdeveniment demana molta previsió a les empreses, que 

han de registrar-se i redactar els perfils setmanes abans.  

Espai físic, estand.- Generalment l’EEN local disposarà d’un estand o compartirà un espai. 

Aquest espai ha de tenir lloc suficient per a que es duguin a terme les entrevistes. Tot i això, 

com que els estands en els esdeveniments solen tenir preus elevats, per estalviar despeses 

molts cops pot ser útil utilitzar espais cedits propers al principal per a que es duguin a terme 

les entrevistes. 

Nombre d’entrevistes.- Tenint en compte que les entrevistes han de durar una mitja hora, 

el nombre màxim de reunions per companyia per dia hauria de ser de sis, a menys que 

alguns clients demanin el contrari expressament. També és importat deixar un marge de 

temps per a les entrevistes acordades el mateix dia de l’esdeveniment. 
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Nombre de companyies involucrades.- Per a que un brokerage event tingui èxit hi ha 

d’haver prou perfils tecnològics com a per a que les empreses assistents tinguin on triar. 

Cinquanta companyies assistents i cent cinquanta entrevistes són els mínims que sol tenir 

aquest tipus d’esdeveniments. 

Logística.- Una de les tasques principals de l’EEN organitzador és coordinar l’horari 

d’entrevistes. Aquesta ha estat una tasca que consumia molt temps, així que es va a posar a 

disposició un programari gratuït per organitzar-les. Aquest programari queda molt limitat 

quan el nombre de participants ronda els 200 i el d’entrevistes els 500. 

4.8.2. Definició de TTT Mission 

Les TTT missions porten conjuntament petits grups de PIMEs per a reunions transnacionals 

preacordades, cara a cara. 

• Localització.- Les trobades de TTT missions poden dur-se a terme en diferents llocs, 

hotels, oficines de l’EEN o de les companyies, en un brokerage event, a l’ambaixada 

local, etc. La localització més comuna i alhora la més efectiva sol ser en les oficines 

d’alguna companyia. 

• Mida.- Les TTT missions solen tenir una mida menor que els brokerage events, 

normalment involucrant EENs de dos països. Generalment no viatgen més de cinc 

companyies, tenint cadascuna entre tres i sis entrevistes. 

• Durada de la Missió: Les TTT missions generalment duren un parell de dies, 

bàsicament perquè aquest es el màxim període de temps que poden passar els 

representants fora de les seves companyies. 

• Visites i presentacions: A més de la missió, es poden organitzar visites a centres de 

recerca, diferents departaments del govern, o altres exhibicions. A més d’aportar un 

valor afegit a la missió, a aquestes companyies se’ls donarà una visió general del 

potencial del país o regió que es visita. 

4.8.3. Organització i/o participació en Brokerage Events i Missions 

Focalitzar-se en un sector: De les qüestions anteriors l’última és la més important per a 

l’èxit a llarg termini de l’EEN. Les trobades tecnològiques són un servei difícil de vendre, no 

només obliga a les companyies a ser innovadores i compromeses amb el procés TTT, sinó 

que també les obliga a viatjar i pagar per a gaudir d’aquest privilegi. Donat això, té sentit per 

a l’EEN triar certs sectors en concret i desenvolupar uns links permanents amb companyies, 

oferint tot el ventall de serveis de l’EEN que no pas trobar un esdeveniment i després 
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focalitzar-se en un sector. Ja que un cop s’hagin establert un grup de clients d’aquest sector, 

serà més fàcil vendre el següent esdeveniments. 

Identificar Clústers Industrials: Pot arribar a ser molt útil intentar identificar sectors 

innovadors rics i pobres en la regió. Centres de desenvolupament regional i d’altres xarxes 

de suport regional dediquen temps i recursos a identificar punts forts i febles de la regió. Els 

seus informes i les agencies en sí han de ser un objectiu per a l’EEN per a assistir-lo en la 

identificació de clústers. 

Assegurar-se una bona font de companyies: El punt més important quan estàs 

organitzant un TTT event es tenir ja preparat una cartera d’empreses que saps que estan 

disposades a viatjar i a trobar-se amb d’altres companyies d’arreu d’Europa. Aquest punt es 

pot realitzar formant una mena de Club PIME o SIG (Special Interest Group – Grup amb un 

especial interés). Un club PIME és un clúster de PIMEs que solen anar junt a l’hora d’utilitzar 

els serveis EEN. Són companyies que estan interessades en desenvolupar els seus mercats 

europeus, i l’EEN pot oferir-los accés a Europa gràcies a la xarxa d’EENs. Un club PIME és 

un concepte força flexible, i bàsicament se li oferiran els següents serveis: 

• Accés a TOs i TRs rellevants, per exemple amb un sistema automàtic 

• Accés a la xarxa per a dur a terme tractes amb d’altres companyies europees 

• Participació a Brokerage Events i TTT Missions de l’EEN 

• Mails periòdics actualitzats amb activitats, esdeveniments... 

• Accés a d’altres clubs PIME europeus 

• Font d’informació d’assumptes europeus relacionats amb el sector 

• Reunions periòdiques per a tractar temes d’interès en quant al sector 

• Resoldre dubtes que puguin sorgir al club en assumptes europeus 

• Accedir a experts del sector 

• En el cas que n’existeixi algún, donar-los accès a grups temàtics que representin el 

sector 

Planificació Pre-esdeveniment: Seleccionar un esdeveniment (fins un any abans de que 

tingui lloc). Abans de seleccionar l’esdeveniment l’EEN ha de ser capaç de respondre les 

següents preguntes: Quin esdeveniment seria l’adequat per a les companyies? La manera 

més senzilla de respondre aquesta qüestió es preguntar a les companyies. 
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• És un esdeveniment de reconegut prestigi? Serà més fàcil reclutar companyies si 

l’esdeveniment té una bona reputació en el sector industrial 

• Qué més succeeix en el sector? Hi algun altre esdeveniment més prestigiós que 

tingui lloc per les mateixes dates que l’esdeveniment planejat? 

• Serà difícil d’arribar-hi? La logística és una de les principals preocupacions, si 

l’esdeveniment no té bons enllaços de transport, es perdrà temps i diners en arribar-

hi. 

• En quina época de l’any té lloc l’esdeveniment? Si l’esdeveniment té lloc al nord 

d’Europa al gener, el temps podria ser un problema. Coincideix l’esdeveniment amb 

vacances? Si és així, pot ser difícil trobar companyies. 

Treballar conjuntament amb d’altres EENs: De tanta o més importància que 

l’esdeveniment és la col·laboració amb d’altres EENs per a organitzar l’esdeveniment. Si 

aquesta relació es basa en la confiança i la professionalitat és més probable que 

l’esdeveniment tingui èxit. Una manera de fomentar la relació amb els socis és visitar-los, 

més enllà de només e-mails o trucades telefòniques. Està clar que reunir-se amb ells pot ser 

complicat, sobretot si els socis estan un en una punta d’Europa i l’altre en una altra. A la 

xarxa hi han 2 mètodes per a desenvolupar forts lligams entres EENs: 

• Thematic Groups: En resposta a la necessitat identificada per la xarxa, els EENs 

estableixen un nombre de grups basats en els diferents sectors industrials. Aquests 

grups ajunten EENs de diferents regions amb un perfil industrial similar. Actualment 

hi han catorze grups temàtics que inclouen automoció, energies renovables, 

medicina, biotecnologia i medi ambient. Els grups temàtics tenen elegit a un cap que 

dirigeix les activitats del grup, organitzant trobades i esdeveniments. Cada grup es 

divideix en observadors i membres. Qualsevol EEN pot ser observador d’un grup, 

però per esdevenir-ne membre s’han de signar uns acords de compromís. Els grups 

es troben periòdicament, i això permet establir relacions entre la xarxa. La sinergia 

entre els grups temàtics i els APSS es molt clara, i aquesta és la raó per la qual les 

activitats de la majoria de grups temàtics es basen en brokerage events i missions. 

• Intercanvis de personal: La majoria d’EENs utilitzen els intercanvis com una 

oportunitat d’adoptar bones pràctiques/idees o per a portar alguna activitat, per a 

trobar-se amb empreses, per a conèixer més sobre la regió destí, etc. En alguns 

casos un intercanvi pot ser un bona manera de preparar un brokerage event. Es pot 

ajudar a redactar Company Profiles, es poden visitar les companyies més 

importants, ajudar en negociacions obertes, etc. 
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Empreses a reclutar La qualitat de les empreses que atenguin a un TTT event tindrà una 

forta influència en l’èxit de l’esdeveniment en general. Els IRCs necessiten empreses 

innovadores i compromeses que saben per què viatgen i el que esperen aconseguir en 

l’esdeveniment. El procés per a reclutar aquestes companyies serà el mateix que a l’hora de 

reclutar-les per a d’altres serveis EEN. Per aquests esdeveniments s’han de buscar les 

empreses adients, visitar-les, identificar els seus requeriments i redactar un perfil tecnològic. 

Resumint, aquestes són algunes de les tasques que es poden dur a terme: 

• Enviar e-mails als clients actuals 

• Buscar a la BBS perfils que s’adeqüin amb el sector de l’esdeveniment; aquesta és 

una manera senzilla d’aconseguir participació estrangera en l’esdeveniment 

• Enviar e-mails fets a mida als clústers del sector a la regió, directament o a través 

d’associacions que facin de pont 

• Anunciar l’esdeveniment a la web de l’EEN, a Calendar of Events 

• Anunciar l’esdeveniment al newsletter de la xarxa IRC 

• Si fos possible, anunciar-lo també en altres revistes, diaris, publicacions, etc. 

• Anunciar l’esdeveniment a la pàgina web pròpia de l’EEN 

Assegurar entrevistes Si l’EEN ho veu factible, es pot garantir a l’empresa un cert nombre 

d’entrevistes cara a cara. 

Baix cost Intentar reduir al màxim el cost per a les companyies – viatge, allotjament, 

entrada, etc. 

Temps En molts casos els diners no són el principal problema per a una empresa, però si el 

temps que el representant es passi fora d’ella. S’haurà d’intentar, doncs, que el viatge duri el 

mínim possible, generalment no més de dos dies. 

Negociar paquets Moltes companyies pot ser que no es plantegin viatjar si s’han 

d’encarregar de les reserves d’avió, allotjament, etc. S’haurà d’intentar, en la mesura del 

possible, oferir paquets que ja incloguin els vols, transbords, allotjament i les entrevistes a un 

preu fix, llavors serà mes probable que empreses que inicialment semblaven reticents, ara 

acceptin. 

Assegurar-se del compromís de les nostres companyies El compromís és una de les 

majors preocupacions quan s’ofereixen els serveis EEN, és essencial si es demana a les 

empreses que viatgin. Sempre que sigui possible les companyies han de confirmar la seva 

participació a l’esdeveniment signant algun tipus d’acord de compromís. Aquest acord ha 
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d’assegurar que la companyia es compromet a viatjar un cop s’arriba a una data límit, 

normalment entre dos o quatre setmanes abans de l’esdeveniment. Després d’aquesta data, 

si la companyia decideix no viatjar, ha de fer-se càrrec amb els costos de participació a 

l’esdeveniment. Si és possible, l’empresa també pot pagar un dipòsit abans de viatjar, que 

suposarà un percentatge de tot el que hagi pagat l’EEN per la seva participació. Si després 

d’això la companyia no viatja, haure de fer-se càrrec de la totalitat de despeses que l’EEN 

hagi posat amb antelació. S’haurà de tenir en compte, que aquest compromís ha de ser 

recíproc, i que per tant que l’EEN ha d’oferir clars retorns a canvi. Per exemple, l’EEN 

s’hauria de comprometre a acordar un cert nombre d’entrevistes interessants per a la 

companyia. És per això que a l’acord de compromís esmentat anteriorment es pot agefir un 

document detallat de tots els costos dels serveis que l’empresa rebrà, incloent metodologies, 

indicant les previsions de temps per a dur a terme cadascuna i els objectius. D’aquesta 

quedà palès el que ha de fer l’empresa i quan. 

Produir un catàleg Per a la majoria de brokerage events es produeix un catàleg que conté 

tots els perfils tecnològics que després es reparteix a totes les companyies que atenen 

l’esdeveniment. Aquest catàleg servirà per a que les companyies i EENs puguin seleccionar 

les entrevistes que volen dur a terme. Aquest catàleg també es pot utilitzar com a eina de 

marketing per l’EEN per a intentar captar noves empreses per a l’esdeveniment. Una de les 

principals raons per la qual els perfils han de ser enviats no més tard de quatre o sis 

setmanes abans de l’esdeveniment és per a permetre que el catàleg es publiqui i s’enviï. 

Anonimat de la companyia Decidir en quin moment es descobreix la identitat d’una 

companyia pot ser un assumpte difícil, tot i això està clar que en algun punt la informació ha 

de ser disponible. Passarà, inevitablement, si l’entrevista es duu a terme entre entrevistes, 

en el cas de que una de les companyies estigui representada pel seu EEN això no té perquè 

passar. Hi ha dos possibles moments on es poden bescanviar els detalls de les companyies, 

abans que l’esdeveniment tingui lloc or un cop l’esdeveniment ja ha començat, ambdós 

opcions tenen avantatges i desavantatges. 

• Abans de l’esdeveniment: Les companyies són informades d’amb qui s’entrevistaran 

un cop el procés de ‘relació’ hagi començat. 

o Avantatges. Un cop es dona un nom a un perfil tecnològic pot ser que inspiri 

confiança a alguna companyia del treball realitzat per l’EEN i augmenti el seu 

compromís. També evita que es puguin trobar per sorpresa a una entrevista 

companyies que siguin competència o d’altres amb les quals ja hagin fet 

negocis amb anterioritat. Per aquesta raó moltes companyies no accedeixen 

a viatjar fins que no coneixen amb qui s’entrevistaran. 
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o Desavantatges: El principal desavantatge és que les companyies poden 

contactar abans de reunir-se a l’esdeveniment, podent ocasionar això que no 

utilitzin l’EEN com a mitjancer i tampoc atenguin l’esdeveniment. En front 

aquestes possibles situacions l’únic que pot fer l’EEN és confiar en 

l’honestedat del client. La posició de l’EEN es veurà enfortida, si es té una 

forta relació amb la companyia, si s’ha signat un acord de compromís o si 

s’ha organitzat quelcom més a més de les entrevistes, com pot ser la visita a 

un centre de recerca, atendre a una conferència, etc. 

• Durant l’esdeveniment: El nom de les companyies només es desvela just abans de 

començar la reunió. 

o Avantatges. L’EEN evita així la possibilitat que les companyies contactin 

entre elles independentment de l’EEN i del brokerage event. 

o Desavantatges. Les companyies estan menys disposades a viatjar si no 

saben exactament amb qui es reuneixen. 

Website de l’esdeveniment Tot el procés de captació de companyies i ‘matching’ pot 

resultar més fàcil si l’EEN local crea una web específica per l’esdeveniment. Aquesta es 

podrà utilitzar per anunciar i per captar noves companyies potencialment interessades en 

l’esdeveniment i alhora mantenir els participants informats dels canvis en l’agenda. Els 

perfils poden ser afegits per l’EEN, i un cop completats serà es podrà fer el ‘matching’ de 

manera més flexible. El ‘matching’ és molt més fàcil en el moment que tant les companyies 

com els EENs tenen accés a la versió actualitzada del catàleg. 

L’esdeveniment Viatjar amb les companyies. El propòsit de viatjar amb les companyies a 

l’esdeveniment es assegurar que les entrevistes es duen a terme, evitar qualsevol problema 

d’última hora (transport, transbordaments, llengua, etc). A més d’això, l’EEN tindrà 

l’oportunitat de relacionar-se amb d’altres companyies, es una bona ocació per establir 

relacions personals i poder captar alguna d’aquestes empreses com a clients. En el cas de 

les missions, donat que són a més petita escala, serà generalment més fàcil organitzar 

algun tipus de trobada extra, com poden ser sopars, reunions informals, amb les 

companyies. 

o Representar les companyies. Per diverses raons alguns cops pot ser 

impossible per a una companyia viatjar a l’esdeveniment, en aquests casos 

l’EEN pot ser demanat a representar-la. Per a fer això de manera efectica es 

necessita una gran capacitat de tracte i negociació. Abans de viatjar a 

l’esdeveniment l’EEN ha de: 
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o Dedicar un temps amb la companyia per a familiaritzar-se amb els productes, 

processos, tecnologies... 

o Comentar al detall el perfil tecnològic de la companyia 

o Tenir clar quines són les preguntes de les quals la companyia vol tenir 

resposta durant l’esdeveniment 

o Estar prou informat per a poder respondre les preguntes que se’ns facin 

durant l’esdeveniment 

o Tot i que l’EEN pot estar molt ben preparat per l’esdeveniment, la falta del 

representant no serà mai pal·liada en la seva totalitat, les altres companyies 

no quedaran tan ‘impressionades’ amb un representant de l’EEN que amb 

una persona important de la companyia. És per això que els EEN sempre 

han d’encoratjar als seus clients per a que viatgin. 

Activitats de seguiment Com en totes activitats de l’EEN, la part més difícil és fer el 

seguiment de les entrevistes que s’han dut a terme. Generalment la manera més efectiva 

és, primerament, que l’EEN local coordini una recollida d’informació en el mateix moment de 

l’esdeveniment, aquesta tasca comporta planificar una estratègia prèviament, amb la 

intenció de recollir el màxim de informació possible. Un cop recollida i estudiada aquesta 

informació l’EEN haurà de fer-ne un seguiment periòdic, aquest sol ser d’un mes, tres 

mesos, sis mesos i un any. Tot i que l’EEN local és el que coordina aquest seguiment, 

continua sent responsabilitat de casa EEN el seguiment de les negociacions dels seus 

clients. 

Futurs esdeveniments El diagrama de Gant de la Figura 8, ofereix un resum de l’escala 

temporal en l’organització d’un brokerage event incloent la fase de seguiment. Aquesta 

escala temporal pot ser entesa com a indicació, però s’ha de tenir en compte que un 

esdeveniment requereix una planificació més exhaustiva. És obvi que un cop  un 

esdeveniment ja ha estat organitzat i dut a terme amb èxit qualsevol altre esdeveniment que 

s’organitzi amb posterioritat durà menys terme de preparació. Els contactes amb un sector 

industrial ja s’hauran establert, també amb associacions, ambaixades, etc., i també es de 

suposar que les empreses que van viatjar anteriorment estaran disposades a fer-ho un altre 

cop. Així doncs, per a nous esdeveniments del mateix sector es pot començar a organitzar-

los set mesos abans que l’esdeveniment tingui lloc. S’ha de tenir en compte que totes 

aquestes afirmacions són tenint en compte que l’anterior esdeveniment ha estat un èxit, en 

cas contrari s’haurà de començar de zero un altre cop, i probablement en un altre sector. 
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Figura 8. Diagrama de Gant en la preparació d’un brokerage event 

4.9. Staff exchange  

4.9.1. Definicions i guies per a un staff exchange  

Els staff-exchanges consisteixen en un visita prèviament organitzada d’un membre d’un 

EEN a un altre. Els propòsits principals d’aquest intercanvis son tres: 

• Reforçar la cooperació entre membres de la xarxa establint relacions més estretes 

• Desenvolupar noves habilitats en membres de l’EEN a través de compartir 

experiències 

• Iniciar cooperacions en transferències tecnològiques amb els clients respectius 

Principals característiques 

Empleats involucrats: Generalment els staff exchanges solen ser entre aquells que són 

nous a la xarxa o pels més experts. En el primer cas el staff exchange principalment serà un 

exercici de formació, donat que el membre de l’EEN inexpert s’enfrontarà a noves 

metodologies, teories i practiques. La darrera tindrà, generalment, un objectiu més concret i 

probablement es durà a terme per a donar support a algun tipus de joint venture a la vista 

per l’EEN involucrat en l’intercanvi. 

Durada: Normalment la durada d’aquest tipus d’intercanvi depèn de l’experiència dels 

membres i dels objectius previstos. Per a que un intercanvi sigui eficient, es recomanen un 

mínim de tres dies, de totes maneres aquet tipus d’intercanvi poden durar des d’un dia fins a 

tres mesos. 

Objectiu: És evident que els intercanvis més efectius són els que tenen clarament definits 

els objectius, aquests poden incloure: 

• Preparació d’un brokerage event 

• Organitzar una missió, anomenada, recordem, “Company Mission” en l’entorn EEN 

Nom de les Tasques
Identificar el sector
Identificar les associacions etc.
Identificar els socis IRC
Acordar el programa
Captar companyies
Reunió prèvia amb els socis IRC
Perfils tecnològics en mans de l'IRC local
Procès de 'matching' per part de l'IRC local
Reservar transport, allotjament etc.
Confirmar temes logístics
Dia informatiu
Event
Activitats de seguiment … … … … … … … …

-4 -5 -60 -1 -2 -34 3 2 18 7 6 512 11 10 9
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• Fer un seguiment dels contactes fets durant un brokerage event 

• La finalització d’un acord de transferència tecnològica transnacional, “TTT 

agreement” 

• Identificar matches per a TOs i TRs 

En general, d’un staff exchange s’espera que aporti benefici tant al membre de l’EEN que 

intervé en l’intercanvi (en termes de noves metodologies apreses, contactes personals, etc.) 

i als les companyies client de l’EEN (en termes de bons matches, participació en brokerage 

events, organització de visites entre companyies, etc.) 

Factors crítics per a l’èxit  

Preparació: L’èxit d’un bon staff exchange depèn bàsicament d’una bona preparació prèvia. 

Un període de dos mesos es considera una estimació realista del temps que es necessita de 

preparació, tot i que aquest temps s’hauria d’adaptar en cada cas en particular. 

Quan un intercanvi es combina amb visites a companyies, s’haurien de preparar dossiers 

detallats sobre aquestes. 

Organitzar les reunions i trobades: Per assegurar que l’intercanvi compleix amb totes les 

previsions i necessitats d’ambdues parts, seria necessari que l’EEN local prepari un horari 

que organitzi totes les trobades que s’hagin de dur a terme, i que, naturalment, sigui 

acceptat pel subjecte de l’intercanvi. 

Enfocat en TTTs Hi ha moltíssim beneficis que es poden treure d’un intercanvi d’aquest 

tipus, tot i això el propòsit final del staff exchange ha de ser sempre aconseguir acords TTT. 

Triar les companyies adients: Quan l’EEN local envia un representant de l’EEN visitant a 

una visita a una companyia, les companyies es trien normalment basant-se en la receptivitat 

que pugui tenir aquesta. Les companyies han de: 

• Estar disposades a reunir-se amb representants de l’EEN, sense importar l’edat. 

L’EEN local ha de ressaltar el seu rol com a intermediari, els coneixement que té de 

la seva regió i els seus coneixements tècnics 

• Ser seleccionades basant-se en que ja hagin entrat en una fase de negociació o que 

necessitin el recolzament financer que alguns EENs poden arribar a oferir. (ex. EEN 

Norway – TEFT programme) 

Informes El seguiment que es fa a l’intercanvi és tan important com l’intercanvi per ell 

mateix. En certs casos, un informe detallat permetrà als EEN mantenir els contactes i 
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aconseguir un acord. En alguns casos es podrà aplicar l’anomenat “open report”, que 

permet als EENs anar desant les accions de seguiment, fins i tot al cap de mesos. 

Eines disponibles Amb l’objectiu de permetre als EENs fer pública la seva disponibilitat 

d’acollir / participar en un staff exchange, la CU (Central Unit) va crear l’eina JOB 

OPPORTUNITY, en la Intranet de l’EEN, on s’adjunten missatges en relació a intercanvis 

d’aquest tipus. 

Informe i retorn dels staff exchange Per ajudar amb la difusió de bones pràctiques, la CU 

demana, si es possible, rebre els informes elaborats en cada intercanvi. Aquests informes es 

poden entregar en qualsevol format que utilitzi l’EEN, tot i que la intranet n’ofereix un model. 

Sempre que sigui possible l’informe ha de mencionar les bones pràctiques, les metodologies 

i eines utilitzades i els possibles problemes trobats. Els EENs també poden incloure als 

informes anuals a la Comissió Europea les TTTs originades d’aquest tipus d’intercanvi. 

4.9.2. Programa Antenes Tecnològiques 

El CIDEM endega el Juliol de 2005 el Programa ‘Antenes Tecnològiques’ donat que, tot i 

l’important impuls de la internacionalització de la economia Catalana, en el camp de la 

compra/venda de tecnologia, les empreses catalanes porten un endarreriment important. En 

aquest context, l’IRC pot jugar un paper destacat com a mecanisme de suport i ha de 

permetre entre d’altres: 

• Aprofitar el coneixement/tecnologia, desenvolupat a l’exterior, per part de les 

empreses catalanes per a que aquestes puguin transformar-ho en innovacions 

(productes, serveis...) 

• Facilitar la comercialització de tecnologies que permetin rendibilitzar les inversions en 

R+D 

• Establir col·laboracions internacionals (joint ventures, acords de fabricació...) 

Per aquesta raó i perquè a Catalunya, com en d’altres regions europees, existeix una forta 

mancança de persones formades en el camp de la transferència tecnològica, es posa en 

marxa aquest programa de beques per a estudiants d’Enginyeria. 

Els estudiants treballen durant uns cinc mesos en centres IRC de regions europees en 

estreta col·laboració amb el de Catalunya amb l’objectiu d’adquirir coneixement i experiència 

en el sector, a més, en tres centres d’Innovació de reconegut prestigi, entre els quals es 

troba el de Cambridge, guardonat com el millor IRC de l’any 2005. 

Aquesta estada, doncs, ha d’aportar tant benefici per l’estudiant com per ambdós IRCs, 

donat que la persona desplaçada treballarà de primera mà amb els treballadors dels 
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centres, promovent les carteres tecnològiques respectives, cercant clients potencials, fent 

ressó dels esdeveniments que es celebrin en les regions, portant alguns projectes comuns, 

acompanyant les negociacions obertes entre clients dels dos centres, etc. 

Aquesta edició del programa Antenes Tecnològiques comença amb un seguit de tasques, 

acordades tant pel IRC Catalunya com pels IRC de les regions de desti, que queden 

resumides en aquests punts: 

• Promoció a la regió de destí de les ofertes/demandes tecnològiques catalanes 

• Identificar ofertes i demandes tecnològiques interessants a la regió de destí i 

promoure-les entre empreses catalanes 

• Seguiment de les Expressions d’Interès entre empreses dels nodes, ja obertes  

• Fires i jornades de Transferència tecnològica 

• Conèixer els sistemes de gestió., tipus de entitat, organització funcions del personal, 

competencies, eines/programes de promoció,  informàtiques..del IRC de destí  

• Altres activitats d’interès del CIDEM en l’àrea de Transferència de Tecnologia 

En el moment de l’inici de l’estada l’IRC Catalunya comptava amb 32 perfils tecnològics, dels 

quals 30 eren ofertes (Technology Offers – TO) i 2 demandes (Technology Requests – TR) i 

la cartera de l’East of England tenia 51 TOs i 7 TRs. 

És en la promoció de TOs i TRs on els estudiants, suposadament estan menys formats, ja 

que aquesta requereix certs coneixements de marketing, aquest aspecte s’estudiarà més a 

fons posteriorment, ja que es considera una de les característiques més importants a l’hora 

d’esdevenir un bon assessor tecnològic i un bon IRC. 

4.10. Codi de conducta  

Per establir-se per si mateixa com a xarxa d’excel·lència, la xarxa IRC va adoptar una 

Politica Global de Qualitat (que posteriorment va adoptar la xarxa EEN), que combinava: 

• Quality Management System (QMS) – Sistema de Gestió de la Qualitat 

• Performance Indicators (PI) – Indicadors d’acompliment 

• Quality Charter – Manual de Qualitat 

El Quality Charter està compost de quatre elements: Mission Statement, Core Values, 

Codes of Conduct i Practical implementation of the Codes of Conduct 
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El primer contacte amb la companyia es crucial per a una una bona primera impressió i 

properes visites. Donat que les PIMEs poden no conèixer les activitats i serveis de l’IRC és 

primordial per als IRC poder comunicar d’una manera concisa i clara la seva missió, oferta 

de servei i competències, així com convencer a l’empresa de la utilitat d’aquest servei. 

Aquesta aproximació professional és la part essencial del Manual de qualitat, que és una 

declaració de valors i pràctiques de negoci de la xarxa IRC en front tots els actors involucrats 

en la xarxa. Sent encara més concrets, aquesta és la definició que en fa el Dr. David 

Reynolds: “Imagina que construïm una casa. La declaració d’objectius defineix el pla. Els 

valors determinen el finançament i l’estructura bàsica de la casa. Els codis de conducta 

determinen la manera en que les sales es distribueixen per la casa. A causa de la seva 

naturalesa, els valors d’una organització rarament es canvien. Tot i això, els codis de 

conducta es poden canviar com i quan sigui necessari”. 

Cada membre de la xarxa IRC ha d’adaptar, de manera particular, el manual de qualitat de 

l’IRC. A través de l’aprovació, la xarxa IRC se n’assegurarà de que els seus membres 

comparteixin els mateixos valors bàsics i crearà a través d’ells un esperit d’equip. 

La missió: S’intenta ser la primera xarxa de transferència tecnològica transnacional a 

Europa per a la Petita i Mitjana Empresa. 

Els valors: La paraula PRIDE (orgull), representa els punts bàsic en els quals es centren els 

valors de la xarxa. 

Els valors de la xarxa IRC: 

• Enfocar la missió de la xarxa a ser la primera xarxa de transferència tecnològica 

transnacional a Europa per a PIMEs, 

• Seguir el model de qualitat que busquem i encoratjar-hi a la gent que treballa en la 

xarxa IRC 

La força de la xarxa es basa en cinc valors fonamentals, que formen la paraula PRIDE en 

anglès: 

   Professional - Professional 

   Responsive – Receptiu/atent 

   Informative - Informatiu 

   Dependable - Fiable 

   Encouraging - Encoratjador 
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Professional: S’aspira a ser una xarxa de professionals. Els membres de la xarxa són gent 

amb un ample coneixement de tecnologia, transferència tecnològica i negocis. Segueixen 

els estàndards de millors pràctiques en tots els tractes tant amb socis de la xarxa com amb 

clients. Utilitzen qualsevol oportunitat per a fer créixer la xarxa, dur a terme l’acollida millors 

pràctiques, i ajudar els membres de la xarxa mentre apliquen el nostre coneixement per 

ajudar a que es duguin a terme transferència tecnològiques transnacionals amb èxit. 

Responsive - Receptiu/atent: Aspiren a avaluar apropiadament totes les coincidències 

tecnològiques / respostes fins i tot quan aquestes siguin no. Es respon a totes les 

comunicacions que provinguin d’altres membres de la xarxa de manera cortès i es farà el 

possible per ajudar sempre que es pugui. 

Informative – Informatiu: S’aspira a mantenir els socis de la xarxa ben informats de l’estat de 

qualsevol tracte, contacte o negociació i quan hi hagi retards amb el client. 

Dependable – Fiable: S’aspira a construir confiança en els membres de la xarxa a través del 

comportament i responsabilitat. Els socis de la xarxa podran dependre els uns dels altres 

perquè el manté el compromís. 

Encouraging – Encoratjador: Els membres de l’IRC aspiren a dur a terme la seva feina amb 

entusiasme i dedicació.  Porten a la xarxa IRC no només a ser la xarxa més gran de 

transferència tecnològica sinó també la Xarxa per Excel·lència en termes de qualitat i 

serveis. 

El codi de conducta L’adopció de Codis de Conducta està, cada cop més, sent reconegut 

com a clau a l’hora d’augmentar la transparència de la xarxa. Els Codis de Conducta són 

importants per establir unes pautes entre els treballadors i per a indicar a terceres parts 

l’estàndard que es pot esperar de la xarxa IRC. 

• De l’IRC al Client: Construir Valor i Credibilitat (Captar clients motivats i aptes, Oferir 

serveis realistes, Complir els compromisos, Ésser professional: seriós, responsable i 

compromès) 

• Entre IRCs: Construir Confiança i Entusiasme (Contestar adequadament, Facilitar 

informació complerta i correcta,Mantenir les interaccions al dia) 

• De l’IRC a Comissió Europea: Construir Efectivitat i Eficiència (Construir Excel·lència, 

Contribuir en el continu desenvolupament d’Excel·lència a la xarxa, Facilitar 

informació complerta i correcta a temps, Compartir les ‘Best Practices’) 

Implementació pràctica dels codis de conducta: Els documents a elaborar per a la 

implementació pràctica dels codis de conducta han d’ajudar a estandarditzar i 
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professionalitzar la manera de treballar com a xarxa i també el rang de serveis que s’ofereix 

als clients. Aquests documents poden cobrir les següents àrees: Acords, Captació de clients, 

Visites a empreses, Expressions d’interès, Finançament de la innovació, Formació, 

Indicadors, Intercanvis, Auditories tecnològiques, Esdeveniments d’intercanvi tecnològic, 

Ofertes i Demandes Tecnològiques. 

Males pràctiques: S’han d’eliminar les següents males pràctiques de la xarxa, ja que 

aquest comportament seria inacceptable en una Xarxa d’Excel·lència (llista no exhaustiva): 

Oferir serveis no realistes als clients, No respondre a un email de un company de la xarxa, 

No facilitar tota la informació requerida quan es respon a una TR o TO, Demanar més 

informació sense ser específic, No dedicar temps als clients i als socis, Cancel·lar la 

participació en un esdeveniment sense avisar, Treballar independentment: donar més 

importància als objectius personals que als de la resta de la xarxa. 

Implementació pràctica del Codi de Conducta en les EOIs (Expressions d’interès) La 

manera en què haurien de funcionar: 

L’èxit de la xarxa resideix en la qualtitat de les companyies amb les que treballa l’IRC i la 

seva dedicació i professionalitat en el procés de transferència tecnològica. Tot i això, 

aquests factors son irrellevants si l’IRC dóna un servei de poca qualitat als companys de la 

xarxa. A continuació s’enunciaran un quants punts a seguir per a millorar el servei de l’IRC. 

Els codis de conducta es podrien resumir en un, que seria tracta als altres com tu vols que 

ells et tractin a tu.  

• Sempre que sigui possible, quan es rep una EOI d’un altre IRC, aquesta hauria de 

ser redirigida a la companyia pertinent en el termini de cinc dies laborables des de la 

seva rebuda, i l’IRC emissor ha de ser informat 

• Les EOIs han de ser prou clares per assegurar que la resposta pugui fer-se en el 

temps establert. La EOI ha de: 

o Contenir tant el títol com el nombre de referència 

o Contenir un breu perfil de la companyia i les dades de contacte si aquesta 

està d’acord en donar-les ja en aquest pas 

o Per a una TR explicar què es el que l’empresa ofereix per a solucionar el 

problema o com encaixa amb la demanda 

o Per a una TO explicar com li agradaria a l’empresa usar o explotar la 

tecnologia que s’ofereix 

o Si es necessita més informació especificar exactament quina 
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• Sempre que sigui possible les EOIs han de rebre una resposta en deu dies 

laborables. Les respostes possibles són: 

o Confirmar que la companyia estar interessada en tenir més contactes 

o Donar la raó per la qual la companyia no contesta 

o Demanar més informació si fos necessària 

o Confirmar que la EOI encara s’està estudiant 

o Informar que la relació entre oferta i demanda no és l’apropiada 

L’IRC que representa l’empresa ha de mantenir regularment informat al IRC que representa 

la EOI, normalment amb una freqüència mensual. Aquesta recomanació s’aplicarà també en 

el cas que la EOI hagi rebut resposta i les empreses hagin intercanviat contactes, llavors 

l’IRC que representa la EOI també haurà de mantenir informat periòdicament a l’altre IRC. 

Sempre que sigui possible totes les preguntes que provinguin d’un altre IRC han de rebre 

resposta en un termini de tres dies laborables fins i tot en el cas de que no es tingui més 

informació disponible. Indicar que no està succeint res es millor que el silenci. 

En el cas que un dels IRC cregui que el seu client no tirarà endavant amb les negociacions, 

deurà informar-ne a l’altre IRC, informant de que en la seva opinió no ho ha possibilitats 

clares de TTT. Cada IRC és el més indicat per a valorar la responsabilitat dels seus clients. 

Compromís de la companyia i de l’IRC: Abans que el perfil tecnològic s’enviï, el Project 

Officer ha d’assegurar-se que l’empresa darrera d’aquest perfil coneix perfectament les 

responsabilitats del procés que comporta una TTT, i les obligacions que comporta. 

• Ha de respondre apropiadament qualsevol pregunta tan del seu IRC, de l’europeu o 

de l’altra empresa, fins i tot quan la resposta sigui negativa. 

• Ha de disposar de informació extra per recolzar el perfil tecnològic 

• Estar disposats a parlar amb empreses provinents de la xarxa un cop aquestes 

compleixin les seves necessitats. 

• Ha de mantenir informat al seu IRC de totes les negociacions i converses que hi 

hagin després dels contactes inicials facilitats per la xarxa. 

Seria convenient que el Project Officer demani a la companyia signar un acord de 

compromís amb l’IRC que clarament especifiqui el que s’espera de la companyia i com a 

retors els que la companyia pot esperar de l’IRC. 
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5. CAS EAST OF ENGLAND 

L’oficina de l’East of England IRC està situada al St. John’s Innovation Centre de 

Cambridge, i ofereix serveis a les regions de 

Essex, Suffolk i Norfolk.

L’oficina consisteix en un cap (Andrew Goldsbrough), un 

(assessor tecnològic europeu) amb +30 anys d’experiència (Dave Reynolds) i tres 

Technology Advisor sènior 5

Duggan). 

Figura 4. Mapa de la regió 

En aquesta oficina han decidit repartir

establerts. L’altre criteri principal utilitzat per moltes oficines de TT es segons 

tecnològic del client. 

Per tant, els clients queden repartits de la següent manera:

l’oficina (i expert en el sector biotecnològic) 

Beds & Essex / Julien Micheli 

Per la situació geogràfica dels clients, l’oficina està descentralitzada, amb el Dave, l’Andrew i 

el Hendrik a Cambridge, el Julien a Stevenage (Herts) i la Kate 

Cada assessor està a càrrec de tractar amb els clients que t

acords de TT com a l’hora de captar nous clients.

Tot i que gairebé tots els sectors estan representats en la regió, l’oficina està lleugerament 

focalitzada en ciències 

tzació de tecnologia a través de la xarxa Enterprise Europe Network 

CAS EAST OF ENGLAND – CAMBRIDGE

L’oficina de l’East of England IRC està situada al St. John’s Innovation Centre de 

Cambridge, i ofereix serveis a les regions de Cambridgeshire, Hertfordshire, Bedfordshire, 

Essex, Suffolk i Norfolk. 

isteix en un cap (Andrew Goldsbrough), un European Technology Advisor

(assessor tecnològic europeu) amb +30 anys d’experiència (Dave Reynolds) i tres 

sènior 5-10 anys d’experiència (Hendrik Pavel, Julien Micheli i Kate 

 

Figura 4. Mapa de la regió East of England, d’Anglaterra

En aquesta oficina han decidit repartir-se els clients segons la regió en la que estiguin 

establerts. L’altre criteri principal utilitzat per moltes oficines de TT es segons 

Per tant, els clients queden repartits de la següent manera: Andrew Goldsbrough 

l’oficina (i expert en el sector biotecnològic)  / Dave Reynolds – Cambs / Hendrik Pavel 

Beds & Essex / Julien Micheli – Herts & Essex / Kate Duggan – Norfol

Per la situació geogràfica dels clients, l’oficina està descentralitzada, amb el Dave, l’Andrew i 

el Hendrik a Cambridge, el Julien a Stevenage (Herts) i la Kate a Norwich (Norfolk).

Cada assessor està a càrrec de tractar amb els clients que té a la regió, tant per aconseguir 

acords de TT com a l’hora de captar nous clients. 

Tot i que gairebé tots els sectors estan representats en la regió, l’oficina està lleugerament 

 de la vida i fabricació. 
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CAMBRIDGE 

L’oficina de l’East of England IRC està situada al St. John’s Innovation Centre de 

Cambridgeshire, Hertfordshire, Bedfordshire, 

European Technology Advisor 

(assessor tecnològic europeu) amb +30 anys d’experiència (Dave Reynolds) i tres European 

10 anys d’experiència (Hendrik Pavel, Julien Micheli i Kate 

, d’Anglaterra 

se els clients segons la regió en la que estiguin 

establerts. L’altre criteri principal utilitzat per moltes oficines de TT es segons l’àmbit 

Andrew Goldsbrough – Cap de 

Cambs / Hendrik Pavel – 

Norfolk & Suffolk. 

Per la situació geogràfica dels clients, l’oficina està descentralitzada, amb el Dave, l’Andrew i 

a Norwich (Norfolk). 

é a la regió, tant per aconseguir 

Tot i que gairebé tots els sectors estan representats en la regió, l’oficina està lleugerament 
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5.1. EEIRC Database 

Un dels punts claus de tot node IRC, i també de qualsevol broker tecnològic, és disposar 

d’una base de dades àgil i eficient a l’hora de registrar i controlar totes les variables.  

En el cas del node de l’East of England a Cambridge, es tracta d’una bbdd, tant per 

contactes com per seguiment, basada en Outlook que permet tant la gestió de la relació 

amb els clients com la generació d’informes estadístics per a reportar a la EC (Comissió 

Europea) com a l’EEDA (East of England Development Agency). 

Característiques a destacar: 

• És compartida per tot el St John’s Innovation centre, no només pel node IRC 
• Ha estat desenvolupada per una empresa TIC externa, segons requeriments de 

l’IRC 
• Construïda en Outlook, consta de 4 variables principals: Oportunitats, 

interaccions, companyies i gent. 

Estructura bàsica: 

 

Figura 5. Diagrama de l’estructura bàsica de la bbdd de l’East of England IRC 
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Figura 6. Pantalla d’introducció de companyia 

 

Figura 7. Pantalla d’introducció d’oportunitat 
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Figura 8. Pantalla d’introducció d’interacció 

 

Figura 9. Pantalla de seguiment de l’interacció 
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I depèn de la direcció dels interessos tecnològics, aquesta és la manera per la qual estan 

vinculats tots els apartats de la bbdd de forma directa: 

 

 

Figura 10. Diagrama de vinculació de les variables 

 

S’adjunta en l’annex I, un anàlisi més detallat de com està estructurada la bbdd i el seu 

funcionament. 

5.2. Pharmalicensing  

Pharmalicensing a la xarxa IRC 

Degut la dificultat observada a l’hora de trobar partners per a companyies del camp 

farmacèutic que treballen en fases preclínica, I i II i busquen un soci europeu per a 

desenvolupar les seves investigacions, l’IRC Network BioTechnology Thematic Group va 

decidir registrar-se al servei Pharmalicensing.  

IRC Network BioTechnology Thematic Group 

La xarxa IRC va crear-se amb el propòsit de facilitar la transferència de noves tecnologies 

cap a i des de centres de recerca o companyies europees. A partir d’aquí, diferents grups 

temàtics s’han anat formant al llarg d’aquesta xarxa per a fer-se forta en diferents sectors, 
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agrupant-se així les regions amb més presencia i experiència en cadascun d’aquests 

sectors. Aquests grups duen a terme diferents accions per aconseguir TTT o deferents 

acords, missions, brokerages específics, o fins i tot recolzar-se en altres serveis, productes, 

etc., que els puguin ajudar en les diferents àrees. 

Actualment aquest grup estava encapçalat per l’IRC SOFRAA West Switzerland France 

Rhone-Alpes Auvergne (Mrs Sylvie Marino – Lyon), compta aproximadament amb 14 

membres actius i 34 observadors. Tots els membres i observadors tenen una considerable 

experiència en el suport a companyies en del procis d’adquisició, desenvolupant i explotació 

de noves tecnologies i productes. 

En aquest cas en concret, l’IRC Network BioTechnology Thematic Group està dirigit per la 

Sra. Sylvie Marino de l’IRC SOFRAA ARIST-CRCI Rhone-Alpes. 

Promocions 

Es duu a terme una primera promoció a principis del mes de juliol. Es filtra la base de dades 

de clients de tal manera que les companyies / grups de recerca resultants hi puguin estar 

interessats. I se’ls envia un correu electrònic amb el següent contingut: 

Benvolguts/des, 

Com ja sabeu, des de l’IRC tenim com a objectiu impulsar la transferència tecnològica i afavorir la 

internacionalització de les empreses catalanes a través de la nostra xarxa europea de centres. És per 

aquesta raó que, per aquells clients de l'AMT del sector químico-farmacèutic que esteu interessats, us 

oferim la possibilitat d'accedir a www.pharmalicensing.com  sense cost.  

Aquesta web permet efectuar consultes de forma gratuïta però la inserció de perfils és de pagament. 

Un grup reduït de 18 IRC's a Europa ha negociat i assumit amb Pharmalicencing una quota col·lectiva 

per oferir als nostres clients l’encès a la seva base de dades sense cost. 

Aquesta web és una font a nivell mundial d’ofertes, demandes i perfils d’empreses, esdevenint un 

recolzament on-line molt important per a membres del sector.  

Des del IRC Catalonia disposem d’un nombre limitat de registres gratuïts al servidor. Si hi esteu 

interessats no dubteu en contactar-nos: 

93 567 48 87     

irc@gencat.cidem.com 
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Aquesta primera promoció fa despertar l’interès d’alguns dels clients, i tot i que no tots poden 

estar cercant socis europeus en aquell moment, decideixen utilitzar-ho com a eina de 

vigilància tecnològica.  

Degut al gran nombre de clients que tenim en el sector, i l’impossibilitat de contactar-los a 

tots directament, entenem que no tots han estat ben informats de les avantatges del servei 

que els oferim, donat que la principal font d’informació que donem es la mateixa pagina web, 

i aquesta esta en angles (característica que, en principi, no hauria de suposar un 

impediment per als nostres clients), paro a mes, aquesta web esta dirigida un ventall molt 

ampli de clients i amb diversos serveis.  

Des d’un punt de vista marquetinià, doncs, no valorem positivament aquesta primera 

promoció i n’elaboro una segona, a partir de les pautes i consells que em faciliten a l’IRC 

East of England de Cambridge, i a mes s’adjunta a l’email la plantilla de necessitat o oferta 

tecnològica. 

Aquest es el cos del segon email promocional: 

Benvolguts/des, 

Des de l’IRC, i per als clients de l'AMT del sector químico-farmacèutic, us presentem 

www.pharmalicensing.com.  

Un grup reduït de 18 IRC's a Europa hem negociat i assumit amb aquest servei una quota col·lectiva 

per oferir als nostres clients la possibilitat d’inserir Perfils Tecnològics a la seva base de dades sense 

cost.  

Des del IRC Catalonia disposem d’un nombre limitat de perfils a registrar en aquest servei.  

Web Pharmalicensing – Es el recurs de partnering numero 1 per a la indústria biofarmacèutica, 

proporcionant suport on-line a directius implicats amb acords, llicencies i desenvolupament de negoci. 
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Figura 11. Gràfic de tipologia d’usuaris, segons perfil professional 

 

Demandes i ofertes tecnològiques son afegides i actualitzades diàriament per companyies del sector – 

des de institucions acadèmiques, Start-ups, PIMEs, fins a les mes grans multinacionals 

farmacèutiques. 

Resultats - Els seus perfils (productes, serveis, necessitats...) es promouen activament a tots els 

visitants de la web. 1,4 milions de visitants anuals buscant oportunitats de desenvolupament de negoci 

han significat mes de 220 tractes completats en els últims 12 mesos. 

 

Figura 12. Gràfic d’origen dels usuaris 

 

Perfils –  Inserint el perfil de la seva companyia i les diferents possibilitats d’acord en la que pot estar 

interessada, assegura posar-se en contacte amb la comunitat de desenvolupament de negoci més 

àmplia d’una manera professional i rendible 
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Un perfil detallat assegura que els socis potencials disposin de la informació no confidencial 

necessària per avaluar els interessos de la seva companyia i les oportunitats d’acords. 

Difusió –  Tots els dies s’envien milers d'alertes de correu electrònic personalitzades i a temps real 

informant als nostres usuaris registrats d'oportunitats i necessitats de partnering  en relació amb els 

seus requisits terapèutics i/o industrials. 

Així com tots els indicadors procedents de la web, Pharmalicensing també produeix una revista 

mensual ‘Partering Focus’ i també desenvolupa una sèrie d’informes i butlletins específics en cada 

area. 

Facilitats i serveis – Li permet trobar els potencials socis que la seva empresa necessita amb 

opcions de cerca per sector industrial, nom de l’empresa, area terapèutica, localització geogràfica, etc 

Pharmalicensing proporciona un servei complet, adaptat al client, incloent-hi cerques, seguiment dels 

acords, avaluació de les oportunitats inserides, etc.  

Clients: Abbott Labs, Amgen, Bayer, Boehringer Ingleheim, Bristol-Myers Squibb, Eisai, Eli Lilly, 

GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson, Merck, Merck KGaA, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Roche, 

Sankyo, Sanofi-Synthelabo, Schering Plough, Schering AG, Takeda Teva, Wyeth, Yamanouchi, etc 

Plantilla d’oferta tecnològica: 

 
Profile headings: 

Technology/product title: Include a short descriptive title for the technology 

Short description: Brief descriptive paragraph of your technology/product need 

Mechanism of action: Description of mechanism of action 

Earliest Development status: Selected from drop-down box: Early Stage, Pre-Clinical, 

Phase I, II, III, IV, Pre-Reg., Registered 

Licensing contact: Primary contact for this opportunity 

Full description:  

• Include a concise summary, which describes the opportunity benefits. 
• Focus on providing a compelling opportunity and benefits description. 
• Avoid providing extensive technical information 
• Some information may be duplicated from the company profile text, users 

searching the licensing directory will come to your licensing profile first, and have 
the option to look at your full company profile 

Patent status: 

• Include patent numbers, titles and references where available 
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Type of business relationship sought: 

• Include details of the type of deal/ relationship required, including territory needs 
and limitations 

URL for more information (if available): 

Aquesta segona promoció, ja seguint un model mes encarat a markenting, ens aporta un 

nombre mes alt de respostes i interès. S’introdueixen diferents perfil provinents de la cartera 

de clients de l’IRC Catalunya: 

OUT-LICENSING OPPORTUNITIES PROFILES: CRYSTAX PHARMACEUTICALS  

Technology/product title: Structure based drug discovery 

Short description: CrystaX is a structure based drug discovery company that performs services for the 

pharmaceutical industry. Our service portfolio is based on integrated platform technology that covers 

the entire process from target cloning to hit-to-lead generation. Initially, we have been focused on X-

ray structure determination projects and more recently, we have established Fragment Screening, 

which is probing a successful alternative to the traditional HTS methods to find novel hits, and we are 

moving onto the field of hit development.  

Mechanism of action: We perform all processes in a robotized manner and high-throughput X-ray 

crystallography in nano-drop format. Our specific fragment screening approach is characterized by an 

initial filtering of our own 1000 fragments library by NMR. A large part of the individual distinct value of 

any team’s fragment screening effort lies in the proper selection of such library. In that direction, we 

have been assessed through advisory agreements by experts in the area with large industry 

experience. Positive hits are then screened by X-ray crystallography. Both techniques can detect weak 

binding affinities (as expected from fragments) and can provide detailed information on the binding 

site. The following step consists of “growing” the fragments to create novel lead compounds. The fact 

of their low molecular weight allows further steps of optimization within the drug-likeness parameters 

and therefore increasing their rate of success in the later stages of drug development.      

Earliest Development status: Early stage  

Licensing contact: Dr. Joan Aymamí                      

Full description: CrystaX main strength is the combination of structural biology and chemistry into a 

team that can address any issue in the lead finding process. We base our activities on an integrated 

technology platform that includes gene cloning, expression, protein purification, NMR based methods, 

X-ray crystallography and fragment screening. Through structure determination of target proteins and 

its ligands, we obtain key structural information for the design of new compounds. The result is an 

acceleration of the drug discovery process and higher rates of success in the development stages.  

Patent status: Patent number: WO2005054236 
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Type of business relationship sought: Crystax is willing to find: i) pharma companies that are interested 

in outsourcing early-stages of the drug development process, and ii) partners/collaborators for the 

development of lead compounds, mainly in the oncology field but other therapeutic areas would also 

be considered.   

URL for more information (if available): www.crystax.com 

Technology/product title:  Active drug delivery 

Short description: A Spanish company offers a patented technology to enhance solubility and improve 

bioavailability of drugs and active ingredients. 

Full description: DELOS is an efficient and promising process for the straightforward production of 

submicron- or micron-sized particles of organic compounds with narrow size distribution. The 

technology driving force is the fast, large and extremely homogeneous temperature decrease 

experienced by a solution, which contains a compressed fluid, when it is depressurised from a given 

working pressure to atmospheric pressure. In contrast to other already reported high-pressure 

crystallization techniques, in this technology the compressed fluid behaves as co-solvent over the 

initial organic solution of the solute to be crystallized. 

Main Advantages: Flexible method: Technology works for soluble and non-soluble CO2 drugs, 

providing high versatility for a number of compounds. 

Simple and less expensive: Compared to other techniques, this method requires only moderate 

operating pressures, which is an important issue for scale-up and economic evaluation of the process. 

Easy to implement: No stirring is required compared to other techniques because of the homogeneous 

solution formation during the compressed fluid evaporation stage.Two new technology platforms have 

been set up recently: 

Delos Susp: for the production of nanosuspensions and nanoemulsions and Delos Plus: for the 

production of nano and micro composites 

The company is essentially interested in collaborating with pharmaceutical companies to deploy the 

potential benefits of this versatile technology in the following areas: 

Enhancing: Solubility and bioavailability, Stability and product consistency, Patient compliance 

Enabling: New routes of administration, Monitoring polymorphism, New indications 

Earliest Development status: Early Stage 

Patent status: Method for precipitating finely divided solid particles 

US2003098517 EP1314465 WO0216003 ES2170008 CA2426449 PV 200500172 PV 200501747  

Type of business relationship sought: The company is interested in joint research and development 

agreements with pharmaceutical and biotech companies and API producers. 
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URL for more information (if available): www.activery.com 

Technology/product title: Metallothionein-Containing Liposomes for Treatment of CNS (Central 

Nervous System) Disorders 

Short description: A Catalan university, a Catalan company and a Danish university have developed a 

pharmaceutical composition consisting of liposomes carrying metallothionein, which cross the blood-

brain barrier (BBB) and release the metallothionein into the brain.  

Earliest Development status:  Development phase – Laboratory tested 

Full description: The BBB (Blood-Brain Barrier) is often the rate-limiting factor in determining 

permeation of therapeutic drugs into the brain. The use of metallothionein (MT) on its own does not 

allow treatment of brain pathologies because said protein is not capable of passing through the blood-

brain barrier. 

[...] It is interesting that the composition of the invention has also been effective in carrying 

metallothionein through the blood-brain barrier, since in undamaged animals, with the barrier intact, 

the Spanish research group that developed it has been able to detect metallothionein by 

immunohistochemistry in the central nervous system. This does not occur if one injects metallothionein 

on its own (without being encapsulated in liposomes). The composition has been tested in mice in 

order to prove the MT delivery/distribution and the neuroprotection (using 3-acetylpyridine as a model 

of brain disorder). 

Patent status: Metallothioneine-Containing Liposomes: 

EP1439822, ES2196978, US2004265366, AR020104020, CL24992002 

Type of business relationship sought The company is looking to use its know-how in joint projects, or 

to license this product. 
 

També es troba en el servei Pharmalicensing altres empreses catalanes que s’han donat 

d’alta pel seu compte, aixo els permet tambe introduir el seu perfil om a companyia, i 

consequentment sortir en altres llistats i poder-se fer mes publicitat. 

Les companyies son les següents: 

Grupo Uriach CIMICOXIB: Selective COX-2 inhibitor 

Salvat EBERCONAZOLE Novel topical antifungal agent. GENERIC LANSOPRAZOLE 

Generic Lansoprazole with international contrasted license and export experience. SALVAT 

SVT 40776 Novel agent for OAB treatment successfully passed Clinical Phase I 

GP Pharm SA OCTREOTIDE FOR INJECTION 
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6. Aplicació a Catalunya 

6.1. Informe del programa Antenes Tecnològiques 

Les parts involucrades 

Persona que fa l’estada: Marc Gràcia – Assessor Tecnològic IRC / Estudiant, de l’IRC 

Catalonia – CIDEM 

Organització IRC que acull: David Reynolds – Assessor Tecnològic IRC, de l’IRC East of 

England, St John’s Innovation Centre 

Principals objectius de l’estada 

El principal objectiu és formar estudiants en activitats de Transferència Tecnològica ja que a 

Catalunya, com en altres regions europees hi ha una necessitat d’incrementar el nombre de 

gent capacitada en aquestes activitats. 

• Seguiment de les interaccions ja obertes, ajudant en les negociacions de TTT entre 

les empreses de les dues regions 

• Promoure la cartera català de tecnologia a la regió East of England i viceversa 

• Promoure el Brokerage Event de l’Expoquimia  

• Gestionar el projecte Pharmalicensing, promovent-lo a Catalunya i presentant perfils 

• Aprendre sobre la metodologia East of England – proactive matching, aconseguir 

nous clients, assessorament ... 

• Capacitar l'alumne en Transferència de Tecnologia 

Per què IRC East of England? 

• EEIRC va obtenir el premi 2005 al millor IRC, i ha demostrat ser un model a seguir 

per altres IRC al continent. D'altra banda, David Reynolds i Andrew Goldsbrough han 

estat treballant per a la xarxa des de fa molts anys i han format part de comitès de 

formació i també de l’elaboració de guies. 

• EEIRC era soci de la trobada empresarial Expoquimia. 

• No hi ha hagut cap TTT bilateral en els últims 3 anys. 

• És una bona manera de saber com altres IRC treballar amb estructures diferents a la 

utilitzada a Catalunya. 
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Accions comunes portades a terme 

 

Prèvia: 

L'intercanvi de personal va ser proposat per primera vegada a principis d'any per Mariona 

Sanz contactant al Dr. David J. Reynolds. Va ser acceptat pel EEIRC amb entusiasme, ja 

que podria ser una molt bona experiència per a ambdues parts. 

Vam decidir junts - Catalunya i East of Ingland- el calendari, les tasques i els objectius 

d'aquest periode de formació. 

Es va visitar Cambridge al juny, a la recerca d'un habitatge pel període de cinc mesos, 

rebent una càlida benvinguda de David i Andrew, discutint sobre les meves tasques allà, etc, 

també em va mostrar la ciutat, fent una "ruta turística" a través d'ella. 

Primeres setmanes: 

Benvinguda al St John’s Innovation Centre i es va presentar al treballador del mateix. 

La primera setmana es va basar la formació, ja que la manera com treballen és molt diferent 

a la que es duia a terme a Catalunya. 

Es va treballat en estreta col·laboració amb David Reynolds per aprendre a promoure les 

tecnologies, tractar amb clients anglesos, fer cerques proactives, etc. 

Resta de l’estada: 

Promoció d'ofertes i demandes tecnològiques catalanes a l'est d'Anglaterra i viceversa. La 

difusió s'ha fet, bàsicament, utilitzant la metodologia de proactive matching dissenyada el Dr 

Reynolds. 

Els punts claus que es varen definir el aquesta metodologia són els següents:: 

• Definir les paraules clau que ajudaran a trobar un soci tecnològic potencial. 

Comprovar que la parella s'ha descrit busca és clara. 

• Definir quin tipus de soci o acord és el que necessiten. 

• Cercar possibles coincidències en les base de dades de l’EEIRC o en IRC Catalunya 

o en altres fonts (motors de cerca, llocs web ...) que convingui (Google, directoris ...) 

• Intentar trobar la persona adequada per posar-se en contacte d’entre els possibles 

socis 

• Promote the technology and the network to these companies 
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També es treballa en estreta col·laboració amb David Reynolds tractant de trobar empreses 

al sud d'Europa que podrien estar interessats en algunes de les tecnologies de l'EE, així 

com també empreses del Regne Unit interessades per les tecnologia catalana. 

Promoció de Brokerage Event Expoquimia a 150 empreses de la regió específicament 

buscades per aquest esdeveniment, enviament de correus electrònics a mida per a la 

persona adequada, i tractant de trobar matchings. 

Revisió els perfils d'oportunitats Pharmalicensing de Catalunya que es va estar rebent 
durant l’estada, en estreta col·laboració amb l’Andrew Goldsbrough i registrant-les a la 
pàgina web. 

Adquirit  coneixement del IRC East of England i s’estudia la possible aplicació d'eines 
específiques i procediments a l’IRC Catalonia. 

S’elabora informe sobre les característiques i el rendiment de la base de dades de St 
John’s, que comparteixen no només el personal del IRC, sinó també per tots els empleats 
del Centre. 

Es duen a terme també altres tasques que ajuden a la xarxa IRC a establir contactes 
transnacionals, com per exemple portar totes les negociacions obertes amb IRC de l’estat 
espanyol, i fins i tot de Portugal i Itàlia. 

Darreres setmanes de l’estada: 

Bàsicament ens centrat en aconseguir un TTT i a recollir informació per als informes i 
formacions que s’hauran de fer un cop retornat a Barcelona. Finalment vaig tenir la  

Finalment s’aconsegueix signar l’acord TTT/05/1992 – gràcies a una interacció directa amb 
els partners, precedida de l’activitat de proactive matching- i vaig dur a terme la formació en 
l'àmbit de proactive matching al personal del IRC Catalunya 

Comentaris: 

Les accions dutes a terme durant l'intercanvi de personal estaven ben organitzats i es varen 
realitzar de manera eficaç i flexible durant aquest període. 

S’Ha rebut un gran suport de tot el personal d'ambdós IRC, abans, durant i després de 
l'intercanvi, sent ara capaç de gestionar amb les tecnologies europees i tractar amb els 
clients. 
Com a recomanació per a posteriors edicions del programa, més intensitat en la formació en 
protecció de la innovació, la Comissió Europea, acords de confidencialitat ... abans d'iniciar 
aquest programa. 
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Com a conclusió es determina que aquest programa ha de continuar ja que els estudiants 
podrien arribar a ser els assessors adequats per promoure les tecnologies i negociar 
ambd’altres països. 

Principals beneficis per les dues parts 

Aprententatge: 

• Funcionament i activitat d'IRC East of England: EEIRC té la seva seu al Centre 

d'Innovació de Sant Joan a Cambridge, que ofereix els seus serveis a 

Cambridgeshire, Hertfordshire, Bedfordshire, Essex, Suffolk i Norfolk. 

Els seus clients es distribueixen en funció del seu comtat en la següent forma: 

Andrew Goldsbrough - Cap de projecte / Dave Reynolds - Cambs / Hendrik Pavel - 

Cases Essex / Julien Micheli - Herts & Essex / Kate Duggan - Norfolk i Suffolk. 

Cada assessor s'encarrega de tractar amb les empreses de la seva regió, així com 

també aconseguir nous clients fins a la signatura de TTT. 

Malgrat gairebé tots els sectors estan representats a la regió estan lleugerament 

enfocat en ciències de la vida i la fabricació. 

• Com escriure i inserir perfils tecnològics dels BBS i servei Pharmalicensing. 

Ajudar als clients catalans a escriure perfils de Pharmalicensing i revisades moltes 

TO / TR  de l’East of England abans de presentar-los als BBS - abans de presentar 

un perfil, s’acostuma a passar per revisió a altres assessors de l'oficina. 

• Com tractar amb clients anglesos. 

• Proactive matching, cerca activa de socis potencials per a les TOs i TRs. 

• Com promoure una trobada empresarial. 

Beneficis per l’IRC Catalonia: 

• Promoció directa de Expoquimia Brokerage Event i de Tecnologies de Catalunya. 

• Expressions d'interès i interaccions - amb EE, i algunes altres regions d'Anglaterra, 

perseguit molt de prop, i en alguns casos, participar en les negociacions. 

• BBDD de l’East of Englan: un bon exemple a seguir en cas que vulguin tornar a 

dissenyar la utilitzada en IRC Catalunya. 

• Contacte directe amb l’Andrew per presentar perfils per Pharmalicensing, sent la 

persona d’estada la responsable d'escriure. 
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• Acord TTT/05/1992, no era un objectiu pel que podria ser considerat un èxit, ja que 

normalment es necessita  una durada de 8 mesos per obtenir un TTT quan s’és un 

nou membre de la xarxa IRC. 

• Una bon retorn en termes de bones pràctiques, la correspondència proactiva, 

promoció ... Es du a terme una sessió de formació per part de l’estudiant en tornar a 

Catalunya. 

• Augment significatiu del nombre d’expressions d'interès entre les dues regions 

Beneficis pel East of England IRC: 

• Expressions d'interès i interaccions - amb Catalunya, i altres regions espanyoles -

seguides molt de prop per l'estudiant, i en alguns casos, participant en les 

negociacions. 

• Acord TT/05/1992, sent Catalunya i EE els dos IRC involucrats. 

• Un punt de vista d'enginyeria en l'avaluació de les tecnologies europees. 

• Augmentar significativament el nombre d'expressions d'interès entre les dues 

regions. 

• L'estudiant va gestionar tota la promoció de la trobada empresarial Expoquimia, es 

va ocupar dels clients interessats, van presentar els perfils i acompanyar a un dels 

clients organitzant-li quatre entrevistes fora d’agenda. 

Benefici pels clients 

Principalment el suport que han rebut en matèria de promoció d’oferta tecnològica en altres 

regions, la cerca de socis potencials per a demandes de tecnologia, el suport a les 

interaccions ja obertes, en interaccions noves, trobades empresarials ... 

Resultats 

• 15 noves EOIs (11 Cat-EE , 2 EE-Spain , 1 Cat-Italy and 1 Cat-England) 

• 1 acord TTT 

• Promoció of gairebé tota la cartera de perfils catalans a la regió East of Englan i 

viceversa 

• EXPOQUIMIA Brokerage Event: 2 perfils anglesos inserits al catàleg, 6 reunions. 

• 3 perfils inserits a la web Pharmalicensing.  
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6.2. Primer acord signat: University of Durham – Centre Tèxtil 

Tal i com es comenta en l’apartat anterior de resum de l’estada al node de Cambridge, 

durant la mateixa, i tot i estar en procés de formació, es va aconseguir un acord de 

col·laboració entre una entitat catalana i una altra d’anglesa, a continuació s’exposa la 

demanda tecnològica publicada pel centre català: 

Technology Request Insert Form 

 

CODI: IRCCAT/TR/024 (a omplir per CIDEM) 
GENERAL DESCRIPTION 
Title: 
Textile conductive substrates for smart textile applications/Gas application in PLASMA state. 
 
Deadline (max 1 year): 3 months 
 
Abstract 
A Spanish technological centre is searching different types of conductive textiles in order to 
obtain some applications in electronics and/or wearable items. The technology chosen is based 
on gas plasma treatment. They are looking for licence agreements or technical cooperation 
agreements. 
 
 
Description (min 200 chars): 
A Spanish technological centre is searching different types of conductive textiles in order to 
obtain some applications in electronics and/or wearable items. The technology chosen is based 
on gas plasma treatment. 
 
Innovative aspects: 
The composition of textile material after it is treated with gas plasma does not change and it 
maintains the initial structure, adding extra conductive properties. 
 
Applications where substrate treated textiles could be useful are: 
Smart textiles and smart clothes applications: electronics and wearable, materials for electronic 
emissions (displays, indicators…), pressure sensors with current or charge output, signalling 
systems, heating systems, electromagnetic protection, anti-static systems. 
 
 
Technical Specifications / Specific Technical Requirements (min 50 chars): 
The plasma textile surface treated will add conductive properties which are non-aggressive to 
the human body and the same textile characteristics (physics and chemicals, touch and aspect) 
as a non-treated surface. All these properties must be combined due to the end applications in 
fields like technical, protection or wearables. 
 
Technology keywords  
Advanced Textile Materials  
Biosensor, humidity sensor. 
Medical textiles 
Radiation protection 
Mobile communications 
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ORGANISATION/COMPANY 
Type: 

Technological Centre/Tech. 
Transfer Centre 
 

Size: 
11-49 
 

Brief Market Application Codes Please select the keyword(s) in the excel file. 
        - Textiles (synthetic and natural) 
        - Medical/health related 
        - Circuit boards 
        - Display panels 
        - Home 
 
Highlights: 
The textile substrates treated are useful in a wide range of applications, most of them wearable 
but there are also application related to protection field or home furnishing and devices. 
Collaboration Type: 

 
Licence agreement  
Technical Co-operation 
 
 

Comments: 
Type of partner sought: 
- Research organisation or industry 
Specific area of activity of the partner: 
- Physic and chemical research. 
Task to be performed: 
- Technical co-operation would mean that the partner should test different treatments 

with specific end uses to obtain conductive textile substrates with plasma technology. 
 
 
 

Figura 13. Formulari de la demanda tecnològica publicada pel centre tèxtil català 

Rebo la demanda a través de l’AMT, amb el següent codi i títol: 

05 ES CACI 0DCX – Textile conductive substrates for smart textile applications / Gas 

application in plasma state 

I prenc la iniciativa d’aplicar el procediment ‘Proactive Introduction’: 

Truco al Ferran Soldevila per a que m’expliqui mes acuradament la tecnologia que busquen. 

Trobo al professor Jas Pal Badyal, a través d’una cerca acurada a través del kellysearch i 

altres bbdd britàniques. És un expert en la matèria que havia treballat per Dow Corning i ara 

esta a Surface Innovations. Parlo amb el Dr. Badyal i em comenta tot el seu coneixement en 

la tecnologia que el centre català demanda. Els poso en contacte. Espero feedback. 

Com a resum dels contactes, aquest és un dels mails directes entre clients: 
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Dear Mr Badyal 

As Marc Garcia told you, we are a textile technology center  from Barcelona.  

We are working in different smarttextiles and smartclohtes projects with spanish companies. Our 

aim is to achieve conductive fabrics to integrate electronic components, sensors, and to obtain 

electroheated properties or electromagnetic shielding., etc…  

We are evaluating different textile conductive technologies like the use of conductive yarns and 

fibres, printed inks on fabrics. One of the textile conductive technologies we would like to analyse 

is the plasma treatment.  We would like to obtain some yarns or fabrics samples with metallic 

plasma coating. 

As a first step, we are interested in any conductive properties achieved by plasma coating.  Have 

you ever tested the plasma technology to achieve conductive yarns or fabrics? 

We would like to purchase any plasma conductive textile sample to evaluate his conductive and 

textile properties. 

I look forward to hearing from you. 

 

Kind regards, 

 

 

Posteriorment s’estableix una col·laboració estable entre les dues entitats, on la 

Universitat de Durham aplica la seva tecnologia segons instruccions del centre català, 

intercanviant-se mostres posteriorment a la signatura del contracte. 

Informe intern de l’acord: 

 

1. Information about the transferred technology / know-how 

 

Ref. TO/TR (if applicable) Technology Title: 

05 ES CACI 0DCX Textile conductive substrates for smart textile applications/Gas application in 

plasma state 

 

Description of what was transferred (the technology, product, service etc., the innovation and the benefit) 
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XXXXX, a Spanish textile innovation centre involved in different projects about new applications for textiles 

needs different types of conductive textiles in order to obtain some applications in electronics and/or wearable 

items using plasma treatment. They want to find a expertise partner on gas plasma treatment. 

Surface Innovations is a UK company which supplies turn-key industrial scale machinery for producing 

functional nanocoatings based on its revolutionary plasma polymerization process known as ‘Atomised Spray 

Plasma Deposition’ (ASPD) technology. 

After an IRC introduction in October 2005, the two organisations began more detailed discussions about a 

possible collaboration because of the good match of their expertise and interests. After some conversations, 

they have now agreed a technical collaboration. In the first stage Surface Innovations are providing some 

samples of their technology, applying it on some Cetex’s textiles previously sent. 

 

 

2. Information about the signed Transnational Technology Transfer agreement 

 

Type of the signed technology transfer 

□ 

x□ 

□ 

□ 

□ 

licensing agreement / selling of a patent / industrial franchise 

technical cooperation agreement 

joint venture  

commercial  agreement with technical assistance 

manufacturing agreement: (subcontracting – co-contracting)  

 

3. Information about the parties involved 

 

DEVELOPER RECIPIENT 

Name: 

Country 

Contact 
name 

E-mail: 

 

Surface Innovations Ltd 

 

UK 

 

Jas Pay Badyal  

 

j.p.badyal@surface-innovations.com 

 

Name: 

Country 

Contact name 

E-mail: 

 

XX 

xx 

xx 

xx 

 

 

 

IRC which assisted the Developer IRC which assisted the Recipient 
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Name: East of England IRC Country: UK Name: IRC Catalonia Country: Spain 

4. Tools used to identify / assist Developer and Recipient  

 
Type of services / assistance provided by the IRC to Developer Type of services / assistance provided by the IRC to 

Recipient 

 

□ 

□ 

x□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

 

Company Visit 

Technology audit 

Assessment of the technology / know-how 

Search for suitable matches 

Assistance for first meeting 

Assistance during negotiation phase  

Assistance with IPR issues 

Assistance with Innovation Financing 

□ 

□ 

x□ 

x□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

Company Visit 

Technology audit 

Assessment of the technology / know-how 

Search for suitable matches 

Assistance for first meeting 

Assistance during negotiation phase  

Assistance with IPR issues 

Assistance with Innovation Financing 

Please describe the role of the IRC in reaching the TTT Agreement 

Marc Gracia, a student from Catalonia in the Scholarship program “Antenes Tecnologiques” 
proactively contacted Surface Innovations as a potential partner for the Catalan Technology 
Request issued by IRC Catalonia. They seemed to be the right partner due to their expertise in the 
technology required, and Professor Badyal confirmed it to the EEIRC providing some information 
about their knowledge. 

After some conversations they agreed to apply Surface Innovations technology in some of CETEX 
textiles, this technical collaboration will help the Catalan company in their new projects.  

 

 
Tool(s) used to find the TT partner for Developer Tool(s) used to find the TT partner for the Recipient  

 □ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

Automatic Matching Tool 

BBS (profile submitted or responded to)  

Thematic Group  

SME trade mission 

TT brokerage event 

Staff exchange 

Direct IRC/IRC contact  

Direct Transnational contact with the company 

Cluster Activity 

Others: International STEP student; i10 University Collaboration 
Project 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

x□ 

□ 

□ 

□ 

x□ 

Automatic Matching Tool 

BBS (profile submitted or responded to)  

Thematic Group  

SME trade mission 

TT brokerage event 

Staff exchange 

Direct IRC/IRC contact  

Direct Transnational contact with the company 

Cluster Activity 

Others: specify – proactive matching 

 

5. The Economic 

 Benefit of the TTT 

 
DEVELOPER RECIPIENT 

Royalties or Income Generated in Euro 
(estimate): confidential 

Annual Increase In Company Turnover in Euro 
(estimate)  confidential 
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 Employment Created (Number of new jobs)  

confidential 
Please note that this section is not compulsory   

 

6.3. Cas d’èxit : Airgoo – Flowlab 

Com a cas d’èxit clar d’alguns dels aspectes comentats durant el projecte es posa com 

exemple la col·laboració entres l’empresa de Cambridge Airgoo i la catalana Flowlab. 

En aquest cas d’èxit s’aplica: 

• Recomanacions exposades en l’apartat 4.8.3 – Organització de Brokerage Events, i 

aplicades en el MWC Brokerage Event (posteriorment explicat en l’apartat 6.4) 

• Networking conseqüència d’un staff exchange, apartat 4.9, concretament el 

programa Antenes Tecnològiques apartat 4.9.2. Donat que s’aconsegueix un altre 

acord entre les regions de Catalunya i Cambridge gràcies a l’estreta relació entre els 

2 nodes de l’EEN. 

• Proactive Matching, apartat 4.7.3: l’empresa anglesa viatja a Barcelona per indicació 

del node de Cambridge, que troba en el catàleg alguns potencials socis per la seva 

empresa client. 

• Aplicació dels apartat 4.6 – Redacció de perfils tecnològics i 4.10 – Codi de 

conducta, entre d’altres, en la redacció dels perfils i en el tracte i professionalitat en 

tot el procés. 

A continuació, i en mode de resum informatiu, es transcriu el guió del vídeo que es va 

enregistrar com a cas d’èxit de la xarxa, i que va ser emès en diferents canals internacionals, 

entre ells TVE internacional. 

(el vídeo alterna l’anglès i el castellà, i així es transcriu directament) 

Pascal Cintract is a French entrepreneur who has been based in Cambridge, UK, for nearly 

eight years. Recently, he set up a company called Airgoo that offers a new type of terminal 

for household use. He was in search of applications for the touch-activated screen he had 

designed, with the aim of placing it on the European market. 

Thanks to the help of Hendrik Pavel and Marc Gracia, experts with the Enterprise Europe 

Network in Cambridge and Barcelona respectively, Pascal Cintract was able to find a 

business partner in Spain, a company that develops software for the medical sector. They 
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are preparing to place a remote medical service for home use on the market, which is 

currently being tested in hospitals. 

Voz en off - Pascal es un empresario nómada. Siempre en busca de nuevas ideas y socios, 

este francés acaba de crear una empresa llamada Airgoo, en Cambridge, Reino Unido. Pero 

en lugar de recurrir a los bancos, que ya no conceden préstamos, o lo hacen a tipos de 

interés muy elevados, ha optado por buscar un socio que se encargue del desarrollo y 

lacomercialización de su producto estrella: un terminal móvil con pantalla táctil. 

Pascal Cintract, director de Airgoo- Estaba buscando socios para desarrollar aplicaciones 

para mercados específicos, como por ejemplo, el sanitario. Encontré la compañía Flowlab, 

de España, que ya había desarrollado un software para este mercado. 

 

Voz en off-  Con el objetivo de encontrar un posible socio comercial, Pascal se ha puesto en 

contacto con una de las 570 oficinas de las que dispone la red Enterprise Europe Network 

en la Unión Europea y en el extranjero. Esta red, creada por la Comisión Europea en 2008, 

asesora y presta servicios a las pequeñas y medianas empresas. En Cambridge, Henrik 

Pavel ayuda a las empresas de la región a encontrar socios y a acceder a nuevos mercados 

con la ayuda de la potente base de datos de la Red, que contiene perfiles de miles de 

posibles socios empresariales. 

Hendrik Pavel, Enterprise Europe Network/Business Link East- Esto es algo que las 

distintas oficinas de la red hacen muy a menudo. Colocan algunas entradas de la base de 

datos en sus páginas web como reclamo. 

Voz en off - Además, la red Enterprise Europe Network organiza más de 12 mil encuentros 

para empresas, como son los encuentros de transferencia de tecnología y cooperación 

empresarial, en los que los negocios participantes tienen la oportunidad de encontrar nuevos 

socios y aplicaciones para su tecnología y productos. 

Pascal Cintract: La Red se encargó de preparar mi asistencia al Congreso 3GSM en 

Barcelona y, además, cubrieron los gastos. Había una especie de encuentros empresariales 

en los que pude conocer diferentes compañías. 

Voz en off: En Barcelona estos encuentros los organiza Marc Gracia, de la oficina catalana 

de la red Enterprise Europe Network. Casualmente él y Hendrik se conocen bien. En 2005, 

Marc pasó seis meses en Cambridge en un programa de intercambio de personal. 

Marc Gracia, Enterprise Europe Network/ACC1Ó -Evidentemente, es más fácil hacer una 

llamada. La conversación fluye con más facilidad; ellos ya saben como trabajo y tal. Aunque, 

en este caso, estoy llamando a un amigo. 
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Voz en off: Este vínculo allanó el camino para Pascal Cintract y su nuevo socio, Federico de 

Gispert. 

Pascal buscaba un distribuidor en España para sus terminales móviles y Federico quería 

comercializar su software médico. 

Federico de Gispert, Director de Marketing, Flowlab- El producto final es un servicio 

doméstico de tele-medicina que permite a las personas mayores on con enfermedades 

crónicas tener acceso a información y a la vez a comunicarse con un médico. 

Voz en off: El terminal está siendo probado en hospitales, pero también lo usan 

particulares, como la abuela de Federico. 

Federico: El doctor podrá tomarte la tensión cada día. Podrá decirte: ‘Tomasita, cuídate, tu 

tensión es de 95, deja de bailar’. 

Tomasita: Creo que es muy buena idea. 

Federico: ¡Sí lo es! 

Voz en off: Aunque el producto está a punto de ser lanzado, Marc continúa ayudando a 

Federico con el seguimiento de cada fase del proyecto. 

 

Entrada de sonido: Federico a Marc Hemos acabado. Se entregará al cliente la próxima 

semana. 

Marc Gracia: Progresivamente vas conociendo a tus clientes. 

Federico de Gispert: Y entonces él te hace creer que eres especial (risas-pausa) Para 

nosotros, Marc es un verdadero socio. Si oímos hablar de un evento, una misión comercial, 

él hace todo lo que puede para que las pequeñas empresas como la nuestra puedan 

participar. 

Comentario: Federico también sigue en contacto con su nuevo socio, pero en la distancia. 

Entrada de sonido: Federico llama a Pascal Pascal, ¿cómo va todo? 

Pascal responde a Federico: Todo bien. Quería saber qué tal te va con los clientes. 

¿Tienes noticias? ¿Alguna novedad? 

Voz en off: Con la ayuda de Hendrik, Pascal está buscando nuevas formas de ampliar el 

mercado de su producto. Este primer éxito le ha dado confianza. La red Enterprise Europe 
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Network también es un éxito. Desde su lanzamiento en febrero de 2008, esta red ha 

prestado información y servicios a casi 2,5 millones de PYMEs. 

 

Figura 14. Portada del video del cas d’èxit 

6.4. MWC Brokerage Event 

A continuació s’exposa l’organització d’un Brokerage Event en el marc de la fira Mobile 

World Congress, organitzat segons alguns dels punts a seguir descrits en l’apartat 4.8.3. 

Planificació Pre-esdeveniment 

Prestigi: El Mobile World Congress disposa d’un prestigi a nivell europeu i internacional molt 

elevat, el que fa que sigui un esdeveniment ideal per a ser aprofitat per a qualsevol tipus de 

negoci relacionat amb la tecnologia mòbil. Destacable és el grau d’assistència a la fira, que 

facilita accedir a gran nombre de companyies en temps i espai reduït. Per aquells amb 

bones connexions serà un bon moment per accedir a directius amb alt poder de decisió de 

grans companyies del sector. 

Per tal d’aprofitar, doncs, el prestigi de la fira a l’hora de promocionar el Brokerage Event, el 

següent és un escrit model que es va utilitzar en la campanya del 2009: 

“The GSMA Mobile World Congress (formerly 3GSM World Congress) combines the world's 

largest exhibition for the mobile industry with a stimulating and insightful congress that brings 
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together prominent leaders and personalities from mobile operators and equipment vendors, 

as well as Internet and entertainment professionals.  

The 2009 Mobile World Congress is expected to attract approximately 50,000 attendees, so 

don’t miss this unrivalled opportunity to conduct business, discuss the hottest trends in 

mobile communications, and help define the industry’s path to continued growth.  

Since 2006, a partnering event has taken place every year at the World Congress, organised 

by ACC1Ó CIDEM|COPCA -a department of the Catalan Government's Ministry of 

Innovation, University and Enterprise- toghether with a core group of partners from the 

Enterprise Europe Network with the aim of helping European start-ups, SMEs and 

laboratories in the mobile technology sector initiate transnational technological partnerships. 

The Mobile Brokerage Event 2009 is the ideal environment for: 

small and medium-sized enterprises (SMEs), offering and / or looking for new technologies  

scientists / research institutes offering innovative RTD results / start-up companies and 

entrepreneurs / operators to meet with innovators and value-added service providers  

 

The forum will bring together suppliers and users of mobile technology and know-how from 

all over Europe (and some other countries like Canada, Israel...) to discuss solutions and 

new opportunities for the future. 

Treballar conjuntament amb d’altres IRCs: Un punt essencial en l’organització del 

Brokerage és la cerca de coorganitzadors amb prou antelació. Aquests socis faran la 

promoció en les seves respectives regions i portaran el major nombre de participants 

possible. 

Algunes de les vies per captar coorganitzadors: 

• Thematic Groups: Es forma part de manera permanent de l’ICT Thematic Group, 

com a eina per a tenir un contacte més directe amb els professionals d’aquelles 

regions més potents en tecnologies TIC. S’aprofiten les trobades que es fan dos cop 

l’any per a presentar, amb una antelació d’uns 4-6 mesos, les característiques que 

tindrà el proper MWC Brokerage Event, tant des del punt de vista de participant com 

de partner.  

Fora de les esmentades reunions, els membres d’aquest grup disposem d’eines 

comunicatives privades en forma d’intranet, on penjar arxius, comentar en els fòrums 

i disposar dels contactes de tots els membres.  

• Intercanvis de personal EEN: El programa d’antenes tecnològiques (definit en 

l’apartat 4.9.2) impulsat per ACC1Ó el 2005 facilita tant el contacte amb potencials 

partners com també directament amb els potencials participants en l’esdeveniment, 
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donat que seran les antenes les responsables de la promoció, captació de clients i 

posterior assessorament i acompanyament dels mateixos. 

Aquesta modalitat d’staff exchange no només és valida mentre el tècnic és a la regió de 

destí, si no que es genera una relació directa amb d’altres regions, de tal manera que 

aquestes solen ser més actives en anys posteriors. Exemples de regions que han 

augmentat la seva col·laboració en el Brokerage durant o després del programa d’antenes 

serien les corresponents a Cambridge, Toulouse, Baviera, Finlàndia, Wallonia, City of 

London, Montpeller i Estònia.  

Calendari públic:S’anuncia en la web publica de l’EEN l’esdeveniment, per poder informar 

a la resta de possibles partners europeus, així com també a les empreses, que tot i que 

solen rebre informació directa dels seus nodes regionals, sempre poden accedir a aquesta 

web pública: 
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Figura 15. Promoció pública del MWC Brokerage Event en el web de l’EEN 

Empreses a reclutar: Es segueix l’estratègia de captar clients “llaminers” o compromesos 

amb la xarxa a l’inici, de tal manera que l’esdeveniment sigui atractiu per les PIMEs del 

sector, les quals són el clients principal de l’EEN. 

Per això es capten grans players del sector com poden ser:  

• Telefònica R&D 

• Orange Spain 
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• France Telecom 

• Abertis Telecom 

• Orange Business Services 

 D’altra banda, també és interessant captar a l’inici universitats o centres de recerca 

tecnològicament punters en el sector: 

• Alemanys: Fraunhofer IIS, Fraunhofer FOKUS, Fraunhofer FIT, Fraunhofer ESK 

• Catalans: Barcelona Digital Centre Tecnològic, Universitat Politècnica de Catalunya, 

I2CAT, Universitat de Barcelona, CTAE - Aerospace Research & Technology 

Centre, CTTC Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya, La Salle 

Innovation Park, Universitat Autònoma de Barcelona. 

• Britànics:, University of Glamorgan, Swansea University. 

• Països nòrdics: Technopolis Ventures Oulu Oy, Oslo University College, Sweden 

Mobile Association. 

L’estratègia per tenir aquests perfils importants ben al principi és la següent: 

• Big players:  

o No paguen per participar en l’esdeveniment, com que ja són expositors de la 

fira tampoc necessiten entrades. 

o No se’ls assigna límit en el nombre d’entrevistes, de fer són els que més 

demanada tenen, així que tampoc tindria sentit. 

o Se’ls assigna taula/taules fixes per no haver de moure’s entre reunió i reunió 

o Se’ls optimitza l’horari d’entrevistes, normalment totes comprimides, de tal 

manera que no tinguin espais de 30min lliures entre reunió i reunió. També 

se’ls sol comprimir les entrevistes en un sol dia, de tal manera que puguin de 

dedicar la resta del temps en altres negocis que hagin d’atendre durant 

l’esdeveniment. 

• Universitats o centres de recerca catalans: 

o Participació i entrada gratuïta per una persona de cada universitat (el 

responsable de comercialització de tecnologies) que representarà als seus 

investigadors. En aquest cas se’ls permet crear un perfil únic del centre i 

penjar-hi totes les tecnologies que vulguin comercialitzar) 

o En el cas que els investigadors també vulguin ser presents en les entrevistes, 

tenen un 50% de descompte en la participació. 
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Amb la captació prèvia dels big players i perfils tecnològicament punters ja tenim una base 

molt important per a la captació d’altres clients. Per a la captació d’empreses catalanes, es 

duran a terme accions tant públiques (butlletins, mailings, etc) com personalitzades (visites, 

mails personalitzats amb perfils del seu interès, etc) però no s’ha de deixar de banda la 

col·laboració amb d’altres agents: 

• Programes o iniciatives que tenen com a objectiu generar un pol d'innovació 
tecnològica al nostre país per fomentar el creixement econòmic, la competitivitat 
empresarial i l'ocupació de qualitat. 

   
• Associacions de caire empresarial que treballen en el sector de les 

telecomunicacions. 
 

             

Assegurar entrevistes: En brokerages tan grans, no sol haver problemes per a trobar 

potencials socis per a tots els participants. Si per qüestions d’espai i temps, no fos possible 

agendar totes les reunions, s’intenta que tots els participants tinguin un mínim i un màxim 

d’entrevistes (per exemple entre 5 i 8). D’altra banda es faciliten els contactes d’aquells 

participants que volien reunir-se però la trobada no s’ha pogut agendar per a que es trobin 

durant la fira o a posteriori via email o telèfon. 

Baix cost: Es regala una entrada per a la fira als participants (600-700 €). El cost de 

participació va entre 0 i 300 € depenen de l’edició i de les característiques del participant. 

Negociar paquets: Per aquells nodes de l’EEN que esdevinguis coorganitzadors se’ls fa 

aproximadament un 30% de descompte en la participació de totes les empreses, a canvi: 

• Es registraran al sistema amb els drets de validador, i per tant controlaran i faran el 

seguiment  de les seves empreses registrades. Aquests tindran l’opció de modificar i 

validar els diferents perfils, i podran fer un seguiment dels meetings que es vagin 

preparant per a les empreses corresponents. 

• Faran un pagament únic i centralitzat de totes les empreses participants, no es 

generarà factures individuals per als participants, sinó directament al node EEN. 

• Hauran d’assistir personalment a l’esdeveniment per a controlar qualsevol 

endarreriment o absència de les seves empreses a les reunions. 
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Assegurar-se del compromís de les nostres companyies: Per tal d’assegurar el 

compromís des participants, es decideix que l’esdeveniment sigui de pagament. I la política 

de cancel·lació és la següent: 

• 2 mesos abans de l’esdeveniment o anterior: Retorn del 90% del cost de participació. 

• Entre 2 mesos i 15 dies abans de l’esdeveniment: Retorn del 50% del cost de 

participació. 

• Darrers 15 dies abans de l’esdeveniment: No retorn. 

Produir un catàleg: Es genera un catàleg en pdf (amb algunes còpies en paper) de més de 

700 fulls, que conté tots els perfils tecnològics de l’esdeveniment: 

 

Figura 16. Catàleg de tecnologies del brokerage event, publicat en el web d’ACC1Ó 

Anonimat de la companyia: Tal i com es comentava en l’apartat 4.8.3 Es pot decidir que 

les companyies siguin anònimes prèviament al brokerage event o no. Es decideix que 

aquestes siguin públiques per les següents raons: 

• Augmenta el compromís dels participants, i evita sorpreses 

• En el MWC la desavantatge de que es trobin pel seu compte i perdre el control de 

les entrevistes està completament anul·lat per la poca disponibilitat de temps i espai 

que solen tenir els visitants, per tant assistiran al Brokerage per les facilitats que lo 

atorga (taula, connexió, hores acordades en l’agenda...) 
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Website de l’esdeveniment: Es crea una web exclusiva per l’esdeveniment, que també 

funciona d’eina per a gestionar-lo: 

 

Figura 17. Web/eina per al brokerage event 

En l’annex A2 s’amplia tota la informació relacionada amb els apartats analitzats així com 

també es mostren algunes de les característiques principals. 
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7. PRESSUPOST 

En aquest treball s’ha cregut convenient identificar dos pressupostos, un el del cost anual 

d’una oficina de transferència tecnològica internacional vinculada a l’Enterprise Europe 

Network (EEN) abans Innovation Relay Center (IRC), i per l’altra el cost del projecte 

presentat com a tal. 

7.1. Pressupost oficina de TT 

Tipus de despesa Detall Cost (€) 

Personal Tècnic 1 27.000  
Personal Tècnic 2 27.000  
Personal Gestor 1 33.000  
Personal Cap 1 45.000  
Personal 3 Antenes tecnològiques 27.000  
Transport, allotjament i dietes 2 viatges per Sector Groups 1.800  

Transport, allotjament i dietes 
1 Missió Tecnològiques fora 
d’Europa 2.500  

Transport, allotjament i dietes 
Anual conference + 
Brussel·les + Madrid 2.950  

Transport, allotjament i dietes Visites Catalunya 400  
Subcontractat assessorament Experts en IP, legal 30.000  
Subcontractat comunicació/promoció B2B Match Software 1.800  
Subcontractat comunicació/promoció B2B Match anual license fee 1.200  
Subcontractat comunicació/promoció Material promocional 3.000  

TOTAL 202.650 €  
Finançament EC (40%) * 81.060 €  
Cofinançament propi 121.590 €  

 

* El finançament mitjà de la Comissió Europea a través de l’EEN per a oficines de TT està al 

voltant d’un 40% 

La inclusió de les 3 antenes tecnològiques indicades en el pressupost dependrà de la 

disposició de l’administració pública a acceptar treballadors en contracte de pràctiques, 

despesa que en anys de pressupostos reduïts no ha estat acceptada. No es té en compte a 

l’hora de calcular el pressupost els patrocinis (empreses privades) i col·laboracions amb 

d’altres ens (agències públiques). Per exemple, a l’hora d’organitzar brokerage events locals 

o missions inverses, en molts casos s’utilitzen espais de la Generalitat de Catalunya o 

d’associacions empresarials, així com també es sol negociar amb l’organitzador de la fira o 
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grans expositors la cessió d’entrades per tal que els participants puguin entrar de manera 

gratuïta.  

7.2. Pressupost del projecte 

Personal Temps invertit 
(h) 

Cost hora 
(€/h) 

Cost total 
(€) 

Antena tecnològica 800  12  9.600  
Tècnic TT (Enginyer Junior) 500  21  10.500  
Gestor Projectes TT (Enginyer Sènior) 150  27  4.050  
Cap d'equip 15  35  525  

TOTAL 24.675 €  

Es té en compte que per a realitzar l’anàlisi de la xarxa EEN, de les eines i metodologies 

emprades en una oficina de gran prestigi com la de Cambridge, i de la potencial aplicació en 

una altra oficina es considera que s’ha hagut de treballar in-situ en els diferents aspectes. És 

per això que s’inclou com a despesa la totalitat de la estància en l’oficina estrangera, això 

com algunes hores de tècnic de transferència tecnològica en l’oficina local. Les hores de 

gestor de projectes de TT i de cap d’equip són les de suport per analitzar alguns dels 

apartats del projecte. 

Materials Factor 
utilització 

Cost any 
(€/any) 

Cost total 
(€) 

Despeses generals 3,00% 35.000  1.050  
Equips informàtics 40,00% 1.000  400  
Material oficina + documentació     400  

TOTAL 
sense IVA 1.850 €  
IVA (21%) 389 €  
TOTAL 2.239 €  

En quan a material tindrem en compte la utilització de material informàtic en ambdós 

oficines, amb el corresponent factor d’utilització, i el material emprat per a la documentació 

del projecte (fulls, enquadernacions, CD, etc) 

 

Despesa Cost (€) 

Personal 24.675  

Material 2.239  

Total Projecte 26.914 €  
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8. IMPACTE SOCIOECONÒMIC 

El tema principal d’aquest projecte és la millora en els serveis de Transferència Tecnològica 

(TT) a Catalunya, per aquesta raó centrarem aquest apartat en l’impacte socioeconòmic 

potencial que tindria l’aplicació de les metodologies exposades en el treball.  

Segons l’Informe anual de l’R+D i la innovació a Catalunya del 2011, el nostre país genera 

gairebé l’1% de la producció científica anual, però en canvi, tot aquest coneixement no arriba 

en la mateixa proporció al teixit empresarial, per tant ni els centres de recerca obtenen un 

retorn econòmic suficient, ni les empreses innoven tot el que podrien (referint-nos 

bàsicament a la innovació tecnològica). 

Per tant, a grans trets, podríem definir l’estat actual de la recerca catalana, en termes de TT, 

amb alguns d’aquests paràmetres: 

• Baix cost de les activitats en TT, donat que són de poc valor afegit. 

• Baix nombre de professionals de TT en l’estat. 

• Baix retorn econòmic dels centres de recerca i/o universitats publiques. Entenem 

com a retorn, en aquest àmbit, tot aquells diners que es poden generar de transferir 

coneixement científic al mercat, de tal manera que aquests diners es poden reinvertir 

en més recerca (contracte per recerca, patents venudes, regalies per patents 

llicenciades, ingressos a través d’spinoffs creades, etc) 

• Alt nombre de professionals de l’àmbit de la recerca a l’atur. 

• Alt nivell d’emigració de recercaires. 

• Baix nivell d’innovació tecnològica en les petites i mitjanes empreses catalanes. 

 

La implantació de les metodologies objectes d’estudi en aquest treballs provocarien: 

 

• Un augment del cost en TT, al menys a curt termini. Es pot requerir formació, noves 

eines, despeses de viatges, etc. 

• Augment del nombre de professionals en TT. Algunes de les eines desenvolupades 

en el projecte, com el programa Antenes Tecnològiques, té com a objectiu principal 

incidir sobre aquest paràmetre. 

• Augment del retorn econòmic en aquells centres que generen coneixement i/o 

tecnologia. Millor promoció de la tecnologia, més contactes empresarials, 

negociacions més favorables per les universitats. 
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• El retorn econòmic indicat en l’anterior punt, provocaria la capacitat d’invertir en nous 

projectes, i per tant impactaria en la tassa d’atur de gent amb alt nivell d’estudis. 

• Retenció de talent a Catalunya. 

• Augment del nivell tecnològic del teixit empresarial català, sobretot en les PIMEs 

 

A més petita escala, i com que part de les eines estudiades en aquest document ja han estat 

aplicades en alguns projectes concrets tant aquí com en d’altres regions europees, podem 

afirmar que: 

• Les bones pràctiques en redacció de perfils tecnològics, gestió de la cartera de 

clients, i cerca proactiva de socis incideix directament en el nombre de contactes que 

s’originen i el nombre d’acords tecnològics que es signen. Ambdós variables poden 

augmentar entre un 20-40% � Els acords tecnològics signifiquen ingressos pels 

centres de recerca, i/o una millora tecnològica per part de l’empresa 

• El seguiment de la metodologia per organitzar trobades tecnològiques (Brokerage 

Event) exemplificat en l’apartat 6.4., va provocar que en la seva 3a edició, el MWC 

Brokerage Event esdevingués la trobada més gran d’Europa � Aquest 

esdeveniment ha ajudat a crear un entorn emprenedor en el sector de les 

telecomunicacions i els mòbils que poc té a envejar a altres capitals europees. 

• El programa Antenes Tecnològiques � ha nodrit a Catalunya de professionals en 

innovació i transferència de tecnologia, treballant en el sector públic, en el privat 

(Ficosa, Alstom, Starlab...), o fins i tot muntant empreses (Fastpay) 
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Conclusions 

A trets generals, podem concloure que els esforços, tant a nivell europeu com concretament 

a nivell català, per impulsar la transferència de tecnologia i monetitzar la inversió realitzada 

en recerca, estan totalment justificats i donen els seus resultats. Aquest treball és només 

una petita mostra que ho justifica. 

Altres conclusions més concretes dels anàlisis duts a terme són: 

• La necessitat de formar personal expert en la matèria. En el procés de TT es 

necessiten perfils tècnics que puguin comprendre les tecnologies, capacitat de 

promocionar correctament perfils tecnològics, aptitud de gestió i coordinació de 

trobades tecnològiques (entrevistes personalitzades, fòrums, trobades temàtiques). 

• La validesa de cooperació amb d’altres entitats focalitzades en aquesta matèria, 

promovent els intercanvis de personal, projectes col·laboratius, organització d’actes 

conjunts. Resumint, un diàleg directe amb la resta d’agents, que esdevindran 

relacions win-win. 

• La necessitat d’intermediaris públic i privats en els processos de transferència, la 

distància entre el món de la recerca i l’àmbit industrial pot arribar a ser insalvable 

sense la intervenció d’aquestos. 

• Aprendre dels millors. Identificar aquells trets que fan d’altres agents experts en 

certes matèries, analitzar-los i adaptar-los en la mesura del possible en el teu àmbit. 

• La importància de la col·laboració interna, amb agent de la regió, per impulsar 

l’arribada al mercat de les tecnologies. Oficines de transferència tecnològica de les 

universitats, oficines de gestió dels centres de recerca, consultors privats, inversors, 

clústers, associacions empresarials, cambres de comerç, ambaixades, oficines 

comercials, etc.  
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