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Què És l’Open Innovation Forum? 

Programa que uneix  
   
  necessitats  
  d’innovació 
 

propostes  
de solució.  

empreses 
amb necessitats d'innovació i/o 

desenvolupaments de nous 
productes i serveis. 

 

grups de recerca  
i agents d'innovació 

Adreçat a  



Objectiu 

posant-les en contacte amb 
l’ecosistema de recerca i agents 

d’innovació. 

Solucionar reptes 
d’innovació d’empreses 



Què obtenen les empreses? 

SOLUCIONS CONEIXEMENT PARTNERS 

dirigides a  
LES SEVES 

NECESSITATS. 

de  
DIFERENTS 

APROXIMACIONS  
als problemes 

plantejats. 

amb CONEIXEMENT  
I COSES A DIR  

en els seus àmbits  
de negoci. 



Ecosistema 

Solucionadors 

Universitats 

Generadors de Reptes 

Empreses  

Impulsors 

Centres de Recerca 
Associacions  
empresarials Instituts de Recerca 

Clusters 
Centres Tecnològics 

Hospitals 



Ecosistema 

Solucionadors Generadors  
de Reptes 

Impulsors 

Empreses  



Procés 

visites 
A empreses 

Trobada 
Reunió de 

treball 

gestió 

 de reptes 

Cicle aprox. de 60 dies  
entre la identificació del repte i la reunió amb els 
equips tècnics per discutir la proposta de solució. 
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Què és un REPTE? 

MILLORA DE PROCÉS 01 
EFICIÈNCIA, ESTALVI DE PASSOS 
INTERMITJOS, PRESA DE DECISIONS, 
REDUCCIÓ DE CONTAMINACIÓ,  
ESTALVI ENERGÈTIC,…  

MILLORA D’UN PRODUCTE/SERVEI 02 
PER AUGMENTAR LA COMPETITIVITAT DE 
L’EMPRESA. 

NOU PRODUCTE/SERVEI A OFERIR  03 
NOUS DESENVOLUPAMENTS PEL CATÀLEG 2019 
PER APORTAR DIFERENCIACIÓ RESPECTE A LA 
COMPETÈNCIA. 

PROBLEMES DE QUALITAT 04 
AUTOMATITZACIÓ,  

SISTEMES DE CONTROL,  
CANVI DE MATERIES PRIMERES, 

DURABILITAT DE PRODUCTE. 

 VALIDACIÓ/PROTOTIP 05 
PROVA DE CONCEPTE,  

DISSENY DE PROVES ANALÍTIQUES 

EXPLORACIÓ: ÀMBIT D’INTERÉS 06 
ASSESSORAMENT EXPERT, FORMACIÓ,  

EXPLORACIÓ DE MERCAT 



Exemples de reptes, edició 2017 

Agro-Alimentació 

Reformulació d’aliments per millorar perfils nutricionals  
Dietes personalitzades: estudis nutrigenòmics  

Identificació d’ingredients amb component d’economia circular  
Nutrició digitalitzada: internet del benestar  & nutrició i la salut.  

Fonts vegetals ecològiques per desenvolupar productes alimentaris  

Alternatives a l’ús del diòxid de sofre en la producció del vi.  
 

Biotech / Medtech 

Models animals avançats en oncologia 

Adjuvants for treating cancer (TLR and PRR agonists) 

Model animal amb microbiota humanitzada 

Nous targets en malalties SNC 

Herramienta predictiva de la adherència al tto médico. 

Validació in vitro de resultats de binding in silico  

Química 

Anàlisis maldi-imaging per determinació de nivells de diversos principis 

Visualització 3D de complexos lligand-proteïna en l'entorn web  

Caracterització d'interaccions entre partícules disperses en emulsió d’un sistema 
col·loïdal complex  

Espessit de formulacions detergents liquides de natura catiònica.  

Millora de l’ estabilitat de percarbonat sòdic en formules detergents en pols en un 

ambient humit  

Energia / Materials 

Modelització del consum de gas en el procés d’envasatge d’aliments 
en atmosfera protectora 

Gestión de sensores capacitivos  

Modelització computacional del cost energètic  

Nanoestructurado de superficies plásticas  

Estudio de Serigrafía de pistas conductoras sobre substratos 

poliméricos  

 
Salut 

Estudi fase I basat en la tècnica del clamp euglucèmic 

Intel·ligència artificial de suport per incidències en l’ús de productes mèdics 

Expert en Onicomicosis 

Nuevos activos naturales para la estimulación del tránsito intestinal 

Estudio de eficacia de complementos alimenticios sobre piernas cansadas. 

Clinical expert for evaluating a combo device allowing the injection of two 

products 

Cosmètica 

Nuevas técnicas de encapsulación aromas, fragancias 

Nuevas moléculas y tecnologías aplicables en el sector cosmético 

Activos para tratamiento y mantenimiento de problemas en piel 



openinnocationforum.cat 

 Registre autònom de reptes 

 Comunicació de la proposta de solució. 

 Match de repte-solució en continu 

• Presenten Reptes 

• Resolen dubtes. 

• Revisen les propostes de solució. 

• Es reuneix amb els solucionadors 
que presentin propostes 
atractives.  

€ 250 anual 

EMPRESA 



e 

e 

Plataforma de match-making 

REGISTRE 
A la plataforma on line com a participant  

en el programa 

Descripció del 

REPTE 
 Les EMPRESES defineixen la seva NECESSITAT amb 

informació NO CONFIDENCIAL visible només pels 
potencials solucionadors 

 Reunió confidencial per definir el repte (Opcional) 

ANÀLISI 
del repte 

 Els solucionadors analitzen el REPTE, plantegen dubtes i 
sol·liciten informació rellevant.  

 Les empreses  proporcionen la informació amb caràcter 

CONFIDENCIAL 

Propostes de 

SOLUCIÓ 
Els grups de recerca plantegen 

solucions 

SESSIÓ DE TREBALL  
amb els grups de recerca seleccionats   

1 

5 

2 

3 

4 
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Confidencialitat 

La informació SENSIBLE es tractarà de manera 
CONFIDENCIAL. 

 

Els reptes només seran visibles  
pels solucionadors. 

 

ACORD DE CONFIDENCIALITAT  
signat amb les institucions participants. 

 

Les empreses decidiran quina informació desitgen que 
sigui pública i quina volen mantenir de manera 

confidencial. (2 circuits separats) 
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Beneficis per les Empreses 

Estalvi Temps 

En el desenvolupament de nous 
productes o serveis.  
En la identificació del partner 
adequat. 

Accés a Finançament 

D’eines de finançament de suport a la 
innovació col·laborativa a nivell 
nacional o Internacional 

Despeses 

Amb la Millora i Optimització de 
processos productius/gestió 

Augment de la 
Competitivitat 

Amb productes i/o serveis 
diferenciadors 

Noves Oportunitats de 
Negoci 

Tenint accés a noves tecnologies 
d’aplicació al seu sector 

Transferència de coneixement dels 
grups de recerca a les empreses 

Acompanyament 

Assessorament per part de 
personal de les institucions  



Calendari 

DES. 2018 

FEB - MAR 
JUN 

KICK OFF 

Jornada 
Reunió de 

treball 
10 Empresas 
40 reuniones 

20 Empresas 
60 reuniones 

Jornada 
Reunió de 

treball 



Xifres de participació edició anterior 2017 

147 
PARTICIPANTS 

 
 
 54 

   ORGANITZACIONS 
  

76 
REPTES 

131 
REUNIONS 



Participants edició 2017 
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Empreses Univ./ C. Tecn



Impacte premsa 



Empreses Participants 2017



Solucionadors Participants 2017

Partners



Opinions d’Empreses 

[...] ens ha permès tenir punts de vista i aproximacions diferents 

a les que habitualment fem, amb la qual cosa ha estat molt 

enriquidor, alhora que ens acosta al coneixement actual i futur.  

[...] hem iniciat algunes línies de contactes i possibles futurs 

projectes amb alguns dels centres d’investigació, amb enfocs 
alternatius als clàssics de la indústria.  

 

També hem pogut contactar amb laboratoris d’investigació que 
fins ara no havíem tingut la oportunitat de conèixer. 



una fórmula d’èxit 
“Given one hour to save the world, I would 

spend 55 minutes defining the problem and 

5 minutes finding the solution.”  
~ Albert Einstein 

Una bona descripció  
del problema… 

…propostes + enfocades   
i de + Valor 

Acompanyament i  
assessorament  

per part de personal  
de les institucions 



20 

Participa! 

Registra’t i explica el teu REPTE 
www.openinnovationforum.cat   

Contacta’ns i et venim a veure 
 openinnovationforum@biocat.cat  

Possibilitat de patrocini 

http://www.openinnovationforum.cat/
mailto:info@openinnovationforum.cat

