Catàleg de
serveis
CIMTI
Entitat impulsora:

Amb el suport de:

www.cimti.cat

Aliances estratègiques:

Preàmbul
El CIMTI (Centre per a la Integració de la Medicina i les Tecnologies

En aquest procés, l’equip del CIMTI i la nostra xarxa d’experts

Innovadores) és un centre que té com a missió impulsar projectes

assessorem i donem suport als projectes en deu àrees diferents.

innovadors en l’àmbit de la salut i social per tal que les innovacions

d’alt impacte arribin al sistema i se’n pugui beneficiar la ciutadania. El

Si reps aquesta guia, és perquè el teu projecte ha estat seleccionat pel

CIMTI està impulsat per la Fundació Leitat amb el suport de

CIMTI per entrar a formar part d’un dels nostres programes de suport,

Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i l’Agència de

“Innova” o “Impacte”, enhorabona! En aquesta guia trobaràs la

Qualitat i Avaluació Sanitàries (AQuAS). A més, disposa d’una aliança

descripció detallada de cada un dels serveis que podem oferir-te

estratègica amb el CIMIT de Boston, el Healthcare Living Lab Catalonia,

per a impulsar el teu projecte.

i Fira de Barcelona (Healthio).
Per tal de prestar els nostres serveis, definirem un cronograma
Per tal d’ajudar als nostres projectes a arribar al mercat i convertir el

d’execució dels mateixos adequats a les necessitats de cada projecte.

seu producte en un estàndard d’ús, el CIMTI ofereix als projectes

Donat que els recursos són finits, ens reservem el dret d’analitzar cada

seleccionats serveis valorats en 85.000€ en forma de serveis

projecte i oferir suport només en les fases i tasques on aportem un

personalitzats

valor diferencial.

com

són

l'accés

a

assessorament

d'experts,

mentorització i networking. Realitzem un acompanyament tant en
l’etapa

de

maduració

com

d’implementació,

seguint

una

metodologia pròpia, el Cicle d’Innovació en Salut, que ha estat

adaptada del Healthcare Innovation Cycle del CIMIT de Boston.
Catàleg de serveis CIMTI

Índex dels serveis
1. Equip assessors
del CIMTI

2. Assessorament
tecnològic

10. Accés directe al
CIMIT de Boston

9. Formacions

Serveis
CIMTI
8. Assessorament
en comunicació

7. Assessorament en
cerca de finançament

4. Assessorament en
regulatòria

5. Assessorament en
mercat i negoci
6. Accés a institucions
públiques de salut i
social

Catàleg de serveis CIMTI

3. Assessorament
en clínica

Equip CIMTI
Objectius del servei

Repte

1. Equip d’assessors
del CIMTI

Catàleg de serveis CIMTI

1. Equip d’assessors del CIMTI

Repte

Des del CIMTI oferim suport personalitzat i individualitzat als
projectes amb l’objectiu d’acompanyar-los en el desenvolupament de
la seva solució fins a arribar a la sortida al mercat.

Equip CIMTI

1. Equip d’assessors del CIMTI

L’equip promotor del projecte podrà comptar amb l’expertesa dels
com per rebre assessorament i mentorització dels nostres experts.
Amb aquest serveis s’obtindrà:

Catàleg de serveis CIMTI

Assignació d’un assessor per projecte.

Assessorament i seguiment individualitzat al llarg
de la durada del programa.
Repte

1
2
3

Objectius del servei

assessors del CIMTI tant per resoldre tots els dubtes i buscar solucions

Acompanyament en reunions amb stakeholders.

1. Equip d’assessors del CIMTI

per projecte

1

3

Acompanyament en reunions
amb stakeholders

Objectius del servei

Assignació d’un assessor

Equip CIMTI

Objectius del servei

Repte

2

Assessorament i seguiment
individualitzat

Catàleg de serveis CIMTI

1. Equip d’assessors del CIMTI

ELISENDA CASANELLES, PhD

LAURA LUQUE

ANDREA MARTINEZ

MARTA ARENAS, PhD

MIRIAM CORREDOR, PhD

Director

Chief Operations Officer

Project Manager

Project Manager

Project Manager

Business Developer

Repte

MANEL BALCELLS, MD, PhD

Objectius del servei

Equip CIMTI

Equip CIMTI

ERI VÁZQUEZ

XAVIER CASARES

RAMÓN MASPONS

CRISTINA GARCIA

JOHN COLLINS, PHD

Manager of Strategic

President of the CIMTI

AQuAS innovation area

AQuAS innovation area

Projects

Investment Mentoring

Chief Operations Officer,
Director, Technology
Implementation - CIMIT
Boston

Council
Catàleg de serveis CIMTI

Fases del servei
Objectius del servei

Repte

2. Assessorament
tecnològic

Catàleg de serveis CIMTI

Repte
regulatòria, la clínica i els aspectes relacionats amb el
mercat i negoci.
És per això que des del CIMTI donem suport als nostres

projectes per assegurar que aquells que tenen gaps
tecnològics rebin un acompanyament i suport per part
de tecnòlegs experts en el camp de la tecnologia del

d’eines per avançar de forma optimitzada en els
aspectes relacionats amb la tecnologia.

2

Recomanacions alhora d’establir properes
tasques i fites consensuades amb l’equip del

projecte.

3

10h d’assessorament i suport per part del nostre

equip i/o la nostra xarxa d’experts externs en
l’execució de les tasques consensuades.

projecte.

Assessorament expert per part de tecnòlegs de la

Així garantim que aspectes com l’avaluació de possibles

nostra comunitat en l’estudi de l’estratègia per a la

solucions i selecció de les millors, la formulació d’hipòtesis,

protecció de la Propietat Intel·lectual, en la

el disseny experimental o el prototipat es treballin amb

planificació i en l’execució de proves experimentals

experts i s’incrementi la probabilitat d’èxit del projecte.

o de concepte.
Amb aquest servei s’obtindrà:
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Objectius del servei

un dels 4 dominis crítics per al seu èxit, juntament amb la

1

Formació en una metodologia i accés a un conjunt

4

Accés a manufacturing partners.

Repte

En un projecte d’innovació sanitària i social, la tecnologia és

Fases del servei

2. Assessorament tecnològic

Objectius del servei
Facilitar l’accés a experts tecnòlegs que aportin criteri tècnic per al

Fases del servei

2. Assessorament tecnològic

individualitzades.

Facilitar l’accés a un soci tecnològic que doni suport en la

planificació i execució de proves de experimentals o de

Objectius del servei

desenvolupament tecnològic de la solució mitjançant reunions

Facilitar l’accés a manufacturing partners.

Catàleg de serveis CIMTI

Repte

concepte.

2. Assessorament tecnològic

Fases del servei

Servei en 4 fases
ESTUDI ESTRATÈGIA IP

DEFINICIÓ DE LA SOLUCIÓ
TECNOLÒGICA

suport en l’estratègia per la

relació a la solució tecnològica que
es vulgui desenvolupar.

PLANIFICACIÓ I EXECUCIÓ DE
PROVES DE CONCEPTE

1
3

2

4

Propietat Intel·lectual.

ACCÉS A MANUFACTURING
PARTNERS

Facilitem la col·laboració amb un

Oferim el contacte amb empreses

soci tecnològic per a realitzar proves

manufactureres de la nostra

experimentals o de concepte.

comunitat.
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Repte

amb experts especialitzats en

Objectius del servei

Facilitem l’accés a assessories i

Oferim assessories tecnològiques

Fase 1.
Projecció i selecció d'idees

Hipòtesi i disseny experimental
Prototip de paper
TECNOLOGIA DE LA SALUT
CICLE D’INNOVACIÓ

Fase 2.

Resultats de la demostració
Prototip de PoC

Objectius del servei

Relació de les fases del servei amb les fases
del Cicle de la Innovació en Salut

Fases del servei

2. Assessorament tecnològic

Fase 3.

Més informació sobre cada milestone aquí.

Adaptat del Healthcare Innovation Cycle del CIMIT de Boston.

Catàleg de serveis CIMTI

Repte

BOM preliminar, pla de fabricació i cost

disseny experimental.

equip de treball expert en el camp de la solució

L’equip tècnic assignat donarà suport en la identificació dels

tecnològica.

requeriments tècnics o científics més rellevants necessaris per

Analitzarem la solució tecnològica proposada pel projecte i

demostrar que la tecnologia funciona i formular un disseny

assignarem un equip tècnic especialitzat en el camp.

experimental que permeti demostrar-ho.

Tasca 2. Suport en l’screening i la selecció d’idees.

Tasca 4. Assessorament per a la creació d’un prototip en

L’equip

paper.

tècnic

assignat analitzarà tant la maduresa

tecnològica com la viabilitat de les diferents solucions

L’equip tècnic donarà suport per a fer un primer prototip en

possibles. S’assessorarà a l’equip del projecte per tal

paper on es dibuixi la solució i on s’incloguin les especificacions

d’aconseguir un llistat d’idees prioritzades amb el racional

més rellevants, com ara el preu.

d’aquelles que es seleccionin per avançar.

d’idees des de múltiples perspectives

Tasca 5. Suport en la presa de decisions aportant criteri tècnic.

minimitza la possibilitat de no tenir en compte errors fatals

Durant tota aquesta fase i en totes les tasques, l’equip tècnic

i maximitza les probabilitats d’èxit.

donarà suport en la presa de decisions per tal d’aconseguir un

Fer l’screening

prototipat exitós.
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Objectius del servei

Tasca 1. Posada a disposició d’un interlocutor tècnic i un

Repte

Fase 1. Definició de la solució
tecnològica
Tasca 3. Assessorament en el plantejament d’hipòtesis i del

Fases del servei

2. Assessorament tecnològic

Fase 2. Estudi estratègia IP

Fases del servei

2. Assessorament tecnològic

Tasca 1. Assessorament en l’estratègia IP
experts en Propietat Intel·lectual per a donar suport, orientació i

establir els passos en la definició de la millor estratègia a seguir per

Repte

protegir la idea del projecte.

Objectius del servei

El CIMTI dona accés a l’equip del projecte a una sessió de treball amb

Catàleg de serveis CIMTI

2. Assessorament tecnològic

Tasca 3. Proves de concepte – prototipat “Works

solució tecnològica identificada en la Fase 1.

like”.

L’equip tècnic descriurà de forma detallada les tasques a realitzar,

S’executarà la prova de concepte d’acord amb la

definint l’abast del projecte.

planificació establerta i acordada amb l’equip del

Garantirem una gestió àgil del projecte: si l’equip tècnic o l’equip del

projecte.

projecte ho considera, es revisarà la proposta per adequar els

demostrar quines funcionalitats de la solució són

objectius, les fases tècniques d’execució, els lliurables, les fites i/o els

tècnicament viables de forma ràpida i cost eficient,

temps d’execució.

sense centrar-se en l’estètica del prototip. Elaborarem

Tasca 2. Execució tècnica del disseny experimental i validació

un informe tècnic amb els resultats de la prova de

d’hipòtesis.

concepte.

Es realitzaran els experiments dissenyats per testejar les hipòtesis i
s’analitzaran

els

resultats.

Presentarem

un

informe

on

determinarem si les hipòtesis de funcionament de la solució es
compleixen, identificant també les possibles limitacions de la
solució.
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Els

prototips

“Works

like”

permetran

Repte

Tasca 1. Elaboració d’una proposta tècnica d’execució de la

Objectius del servei

Fases del servei

Fase 3. Planificació i execució de proves
experimentals o proves de concepte

Fase 4. Facilitar l’ accés a manufacturing
partners

Fases del servei

2. Assessorament tecnològic

Tasca 1. Facilitar el contacte amb el manufacturing partner més
Per tal de cobrir tota la cadena de valor que una solució tecnològica

necessita, oferim la possibilitat, un cop s’hagi acabat el prototipat en la
Fase 3, de facilitar el contacte amb empreses manufactureres

Repte

adequades a la tipologia de la solució tecnològica del projecte.

Objectius del servei

adient per a la manufactura del producte.
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Fases del servei
Objectius del servei

Repte

3. Assessorament
en clínica

Catàleg de serveis CIMTI

Repte
tecnologia, la regulatòria i els aspectes relacionats amb el

mercat i el negoci.
És per això que des del CIMTI donem suport als nostres
projectes per assegurar que els aspectes clínics més
rellevants queden coberts, posant especial èmfasi en
facilitar l’accés a experts clínic de diferents centres per a

recollir el seu feedback en diferents etapes de l’evolució
del projecte.
Garantim que aspectes com la necessitat clínica o la
viabilitat de la implementació en el flux clínic es treballin

amb

un

gran

nombre

d’experts

probabilitat d’èxit del projecte.
Amb aquest servei s’obtindrà:

i

s’incrementi

la

1

un conjunt d’eines per avançar de forma
optimitzada en els aspectes clínics.

2
3
4
5

Recomanacions alhora d’establir properes tasques i
fites consensuades amb l’equip de projecte.

Accés a 5 experts clínics de diferents centres.
Facilitació de 2 contactes per a la formació del scientific
advisory board.
Descomptes en els serveis del Healthcare Living Lab
Catalonia per al testeig i validació de solucions en
entorns reals i amb usuaris finals:

• Validació de la necessitat de la idea, definició del
flux clínic i escriptura del protocol clínic.
• Testeig i validació de solucions

Catàleg de serveis CIMTI

Objectius del servei

dels 4 dominis crítics per al seu èxit, juntament amb la

15h de formació en la nostra metodologia i accés a

Repte

En un projecte d’innovació sanitària i social, la clínica és un

Fases del servei

3. Assessorament en clínica

Facilitar l’accés a experts clínics
c per aconseguir el seu feedback.

Definir i validar la necessitatcclínica.

Definir el flux clínic

c

Objectius del servei

Objectius del servei

Fases del servei

3. Assessorament en clínica

validació de solucions.

c

Donar suport en la formació cdel Consell assessor (advisory board).

Catàleg de serveis CIMTI

Repte

Donar suport en la cerca de col·laboradors clínics per al testeig i

Donarem suport en la conceptualització del projecte.

1

PROVA DE VALOR
Donarem suport en la

2

formació del Consell
assessor i en la cerca de
col·laboradors per al testeig

i validació de les solucions.

PROVA DE VIABILITAT

Donarem suport per incrementar
encara més el nombre de clínics en

diferents centres que donin el seu
feedback per validar la necessitat
clínica i el flux clínic.
Catàleg de serveis CIMTI

5

DEFINICIÓ DE LA IDEA
Facilitarem l’accés a experts clínics
de diferents centres per aconseguir

el seu feedback i definir la
necessitat clínica i el flux clínic.

4

3

PROVA DE CONCEPTE
Facilitarem l’accés a experts clínics de
diferents centres per a que donin el

seu feedback per revisar la necessitat
clínica i el flux clínic.

Objectius del servei

IDENTIFICACIÓ DE LA
NECESSITAT NO RESOLTA

Repte

Servei en 5 fases

Fases del servei

3. Assessorament en clínica

Relació de les fases del servei amb les fases
del Cicle de la Innovació en Salut

Fases del servei

3. Assessorament en clínica

Fase 1.
Fase 2.
Comentaris de més de 5 metges.
Necessita declaració.
Descripció del flux de treball clínic.
TECNOLOGIA DE LA SALUT
CICLE D’INNOVACIÓ

Fase 3.
Comentaris de metges en més de 5 configuracions.

Objectius del servei

Necessitat no satisfeta.

Descripció de la necessitat i flux de treball actualitzat.

Comentaris de metges en més de 20 configuracions.
Descripció de la necessitat i flux de treball actualitzat.

Fase 5.
Consell científic assessor.
Experiments amb animals o en persones.
Adaptat del Healthcare Innovation Cycle del CIMIT de Boston.
Catàleg de serveis CIMTI

Més informació sobre cada milestone aquí.

Repte

Fase 4.

Fase 1. Identificació de la necessitat
no resolta

Fases del servei

3. Assessorament en clínica

Tasca 1. Suport en la identificació i definició de la necessitat no resolta
en suficient experiència clínica ja que les innovacions només tenen valor

quan cobreixen una necessitat no resolta.
En cas que no ho sigui, facilitarem a l’equip del projecte l’accés a experts

clínics per a poder realitzar entrevistes breus que permetin identificar una
necessitat clínica real. L’equip CIMTI donarem suport a l’hora d’articular i

Objectius del servei

Inicialment, l’equip CIMTI avaluarem si la necessitat detectada està basada

Repte

definir amb claredat la necessitat.

Catàleg de serveis CIMTI

3. Assessorament en clínica

experts clínics que podran ser d’un o més hospitals i centres
d’atenció primària, amb els quals col·laborem, que podrien
ser usuaris de la solució.
L’objectiu serà que l’equip promotor del projecte els pugui
explicar la solució focalitzant-se en què fa pels clínics o pels

pacients per tal d’obtenir el seu feedback.

El Healthcare Living Lab Catalonia (HCLLC) és un Living Lab
especialitzat en el sector sanitari i social que té per missió
aglutinar centres sanitaris, centres tecnològics i Living Labs
de tot Catalunya per connectar-los a persones i entitats

innovadores i així facilitar el prototipat, el testeig i la validació
de les seves solucions en base a una metodologia pròpia i de
forma ràpida, eficient i maximitzant els resultats obtinguts.

Empreses

https://healthcarelivinglab.cat/

Catàleg de serveis CIMTI

Objectius del servei

L’equip del CIMTI facilitarem a l’equip del projecte l’accés a 5

Accés al Healtcare Living Lab Catalonia

Proveïdors
sanitaris
Agents de validació amb
persones usuàries finals
en entorns reals

Repte

Tasca 1. Accés a experts clínics

Fases del servei

Fase 2. Definició de la idea i accés
al Healthcare Living Lab Catalonia

3. Assessorament en clínica

Fases del servei

Fase 2. Definició de la idea i accés
al Healthcare Living Lab Catalonia
Dins el Healtcare Living Lab Catalonia, donarem suport per a definir la
necessitat clínica tenint en compte el feedback dels clínics i integrant la
informació obtinguda dels altres tres dominis del Healthcare innovation
Per a executar les diferents tasques en
aquesta
Tasca 2. Definir el flux clínic

fase,

organitzarem,

l’equip

si

ho

CIMTI

considerem

necessari, sessions de treball (focus

De forma similar a la tasca 2, es comptarà amb el feedback d’experts

grups) amb diferents experts seguint

clínics per a identificar de quina manera la solució s’hauria d’integrar en el

una metodologia pròpia per tal de

flux clínic.

resoldre un nombre finit de qüestions

<

que

permetin

avançar

de

forma

optimitzada i estructurada en la idea

del projecte.

Catàleg de serveis CIMTI

Repte

cycle (tecnologia, regulatòria i mercat & negoci).

Objectius del servei

Tasca 1. Definir la necessitat clínica

Fase 3. Prova de concepte

Fases del servei

3. Assessorament en clínica

Tasca 1. Revaluació de la necessitat clínica i del flux clínic
actualitzar i refinar la descripció de la necessitat clínica i la integració en el flux

clínic, tenint en compte tota la informació que es vagi treballant en els altres
dominis del Healthcare innovation cycle ja que la solució s’haurà d’adaptar a

possibles circumstàncies canviants.
Des del Healthcare Living Lab Catalonia donarem suport per facilitar l’accés a

Objectius del servei

A mesura que el projecte avanci en el desenvolupament de la solució, caldrà

clínics que estiguin a 5 centres diferents i que donin el seu feedback per
revisar la necessitat clínica i el flux clínic en diferents tipologies de centres
etc.

Catàleg de serveis CIMTI

Repte

segons localització, nombre de llits, tipus d’atenció (primària o hospitalària),

Fase 4. Prova de viabilitat

Fases del servei

3. Assessorament en clínica

Tasca 1. Evolució de la necessitat clínica i del flux clínic
projecte per incrementar l’accés a experts clínics fins a tenir

representats de 20 centres diferents i poder seguir refinant la

Repte

necessitat clínica i el flux clínic.

Objectius del servei

De la mateixa manera que en la fase 3, donarem suport a l’equip del

Catàleg de serveis CIMTI

Fase 4. Prova de valor
Tasca 1. Formació del Consell assessor científic
Aquesta tasca te com a objectiu contribuir en la formació d’un Consell

Fases del servei

3. Assessorament en clínica

assessor d’expert científics i tècnics en la part clínica relacionada amb el
regulatoria i mercat & negoci).

L’equip del CIMTI revisarem conjuntament amb l’equip promotor del
projecte quins perfils són els més adients i facilitarem el contacte amb 2

experts que col·laborin amb el CIMTI i que hi encaixin.
El CIMTI no es responsabilitza de l’acceptació d’aquestes persones per a

Objectius del servei

projecte així com amb la resta de dominis relacionats (tecnologia,

participar com a membres del Consell assessor.

Des del Healthcare Living Lab Catalonia promourem la cerca de
col·laboradors dins de la comunitat CIMTI que puguin tenir interès en
participar en el testeig i la validació de les solucions del projecte.

Catàleg de serveis CIMTI

Repte

Tasca 2. Cerca de col·laboradors per a la validació pre-clínica i clínica.

Fases del servei
Objectius del servei

Repte

4. Assessorament
en regulatòria

Catàleg de serveis CIMTI

Repte
la clínica i els aspectes relacionats amb el mercat i el negoci.
És per això que des del CIMTI donem suport als nostres
projectes per assegurar que es familiaritzin amb els aspectes
regulatoris que els són rellevants en etapes el més tempranes

possible.
Familiaritzar-se amb els passos involucrats en aconseguir
l’aprovació per a usar un dispositiu mèdic és important per a

poder prioritzar les necessitats que poden ser més senzilles
d’adreçar en quant a la regulació del la solució.
A més, saber si una solució ha de ser regulada com un dispositiu

mèdic és important per entendre les despeses i els tempos
involucrats. Mentre que alguns productes són clarament
dispositius mèdics, altres no ho són. Per exemple, les solucions

relacionades amb el benestar físic general no ho són.

complexitat de la temàtica i els canvis i actualitzacions en la
normativa ho fan imprescindible.
Amb aquest servei s’obtindrà:

1

2
3

Formació en una metodologia i accés a un conjunt

d’eines per avançar de forma optimitzada en els
aspectes relacionats amb la regulació de productes
sanitaris.
Unes recomanacions alhora d’establir properes
tasques i fites consensuades amb l’equip de projecte.
20h d’assessorament i suport per part del CIMTI i/o

de la seva xarxa d’experts externs en classificació del
producte, requisits tècnics i orientació per aconseguir
marcatge CE, implementació de sistemes de qualitat.
També inclou 10h de suport i validació en el procés
de preparació de les instruccions d’ús i preparació
d’informes tècnics.

Catàleg de serveis CIMTI

Objectius del servei

dels 4 dominis crítics per al seu èxit, juntament amb la tecnologia,

És important assessorar-se amb experts en el camp, ja que la

Repte

En un projecte d’innovació sanitària i social, la regulatòria és un

Fases del servei

4. Assessorament en regulatòria

c

regulació de productes sanitaris.

Classificar el producte dins la normativa europea i assessorament de

c

l’equip promotor en implementació de sistemes de qualitat.

c per a assolir el marcatge CE.
Definir un roadmap preliminar

Preparar o validar informes tècnics
(p.ex. les instruccions d’ús).
c

Formar als equips promotors de projectes en regulació de productes

sanitaris.

Catàleg de serveis CIMTI

c

Objectius del servei

Realitzar un assessorament personalitzat amb experts sobre la

Repte

Objectius del servei

Fases del servei

4. Assessorament en regulatòria

Servei en 4 fases

gaudir d’una formació d’un dia

impartida per un professional

1

2

En quin estadi es troba el
projecte dins del marc regulatori.

sènior d’una consultora experta

en el camp.

DETERMINACIÓ DELS PRINCIPALS
ASPECTES REGULATORIS
Classificació del producte i
definició d’un pathway
preliminar per a assolir el
marcatge CE.

Catàleg de serveis CIMTI

3

4

REVISIÓ I PREPARACIÓ
D’INFORMES TÈCNICS
Suport en la revisió o preparació dels
informes que siguin necessaris
perquè el projecte obtingui el
marcatge CE

Objectius del servei

Tots els projectes CIMTI podran

ANÀLISI INICIAL

Repte

FORMACIÓ EN REGULACIÓ
DE PRODUCTES SANITARIS

Fases del servei

4. Assessorament en regulatòria

Fase 1.
Familiarització amb la normativa.
Fase 3.
TECNOLOGIA DE LA SALUT
CICLE D’INNOVACIÓ
TECNOLOGIA
DE LA SALUT
CICLE D’INNOVACIÓ

Determinació del dispositiu mèdic.

Classificació de la solució preliminar.

Objectius del servei

Relació de les fases del servei amb les fases
del Cicle de la Innovació en Salut

Fases del servei

4. Assessorament en regulatòria

Via reglamentària preliminar.

Indicacions prèvies d'ús.
Més informació sobre cada milestone aquí.

Adaptat del Healthcare Innovation Cycle del CIMIT de Boston.

Catàleg de serveis CIMTI

Repte

Fase 4.

Fase 1. Familiarització en regulació
de productes sanitaris. Formació.
Amb l’objectiu que els assistents es familiaritzin amb els

Fases del servei

4. Assessorament en regulatòria

generalitats sobre el marc regulatori europeu de productes
sanitaris i diagnòstics in vitro.
Concretament, parlarem del marcatge CE:

- Documentació tècnica dels productes focalitzant en RGSF i
evaluació clínica
- Sistema de Gestió de Riscos i PMS
- El registre de Gestió de Qualitat segons ISO 13485

Informació general
Idioma: castellà
Modalitat: online
Durada: 4.5 h

PONENTS:
XAVIER CANALS-RIERA
Director de Tecnomed
Ingenieros

Catàleg de serveis CIMTI

CLAIRE MURPHY
Consulta associada de Teecnomed
Ingenieros. Especialitzada en la
regulació de dispositius mèdics.

Repte

realitzarem una sessió formativa on es descriuran les

Objectius del servei

passos involucrats en aprovar l’ús d’un dispositiu mèdic,

Fase 2. Anàlisi inicial

Fases del servei

4. Assessorament en regulatòria

Tasca 1. Avaluació amb equip CIMTI
en quina fase del Cicle D’Innovació en Salut es troba i els coneixements

a nivell de la regulació de producte sanitari que apliqui a la solució de
cada projecte.

Recomanarem als projectes en fases 2-3 del Healthcare Innovation
Cycle (o en fases superiors si no tenen coneixements en regulatòria) fer

Objectius del servei

L’equip CIMTI realitzarem una avaluació del projecte per a determinar

una assessoria amb experts (Fase 3 d’aquest servei) ja que és important
adquirir un mínim de coneixements en aquest camp en les etapes més
Repte

primerenques possible dels projectes.

Catàleg de serveis CIMTI

Tasca 3. Preparació d’un informe d’estratègia regulatòria per al

L’equip promotor del projecte facilitarà informació resumida del

producte

projecte per tal que l’equip CIMTI la pugui fer arribar als experts.

Els assessors externs prepararan un informe sobre l’estratègia
regulatòria recomanada pel producte analitzat per tal d’assolir el

Tasca 2. Execució assessoria i determinació dels principals

marcatge CE que tractarà els següents aspectes (índex aproximat):

aspectes regulatoris.

⇢ Descripció del producte

L’assessoria es realitzarà en el format d’una reunió de 1,5h

⇢ Classificació

presencial o telemàtica. Demanarem als representants del

⇢ Classificació de risc

projecte que resumeixin en 10’ la seva solució (necessitat,

⇢ Requisits reglamentaris EU aplicables

solució, impacte) i que exposin els seus dubtes respecte a la

⇢ Ruta d’avaluació de conformitat

regulatòria del producte. Seguidament tindrà lloc l’assessoria,

⇢ Requisits del sistema de qualitat

focalitzada en tots aquells aspectes que els experts considerin

⇢ Requisits de les instal·lacions com a fabricant de productes

rellevants com ara:

• Determinar si el producte compleix amb la definició de
dispositiu mèdic.

sanitaris
⇢ Disseny
⇢ Assaigs de disseny i rutina

• Classificar la solució

⇢ Contingut de la documentació tècnica

• Establir un pathway regulatori preliminar

⇢ Punts crítics

Catàleg de serveis CIMTI

Objectius del servei

Tasca 1. Enviament d’informació

Repte

Fase 3. Determinació dels principals
aspectes regulatoris

Fases del servei

4. Assessorament en regulatòria

Fase 4. Revisió i preparació d’informes
tècnics

Fases del servei

4. Assessorament en regulatòria

Tasca 1. Revisió d’informes tècnics
determinats informes que siguin necessaris per a que el projecte obtingui

el marcatge CE, com el technical file o les instruccions d’ús. La tipologia de
l’informe serà ad hoc per a cada projecte.

Tasca 2. Entregable

Objectius del servei

L’equip tècnic especialitzat donarà suport en la revisió o preparació de

L’equip tècnic especialitzat entregarà l’informe dels resultats de la revisió i

Repte

anàlisis de la informació.

Catàleg de serveis CIMTI

Fases del servei
Objectius del servei

Repte

5. Assessorament
en mercat i negoci

Catàleg de serveis CIMTI

5. Assessorament en mercat i negoci

crítics per al seu èxit, juntament amb la tecnologia, la clínica i la
regulatòria.
És per això que des del CIMTI donem suport als nostres

projectes per garantir que a mesura que el projecte avança,

2
3

fites consensuades amb l’equip de projecte.
22h d’assessorament i suport per part del nostre
equip i/o la nostra xarxa d’experts externs en

s’analitzen els diferents aspectes necessaris en el moment

l’execució de les tasques consensuades. Aquest

adequat, com els potencials competidors, la proposta de

servei inclou assessorament expert per part de

valor o el model de negoci. Garantirem que tot aquest procés

professionals de la nostra comunitat per a definir la

es faci amb l’acompanyament d’experts en el camp.

proposta de valor i identificar els stakeholders, la

Amb aquest servei s’obtindrà:

1

realització d’un estudi de mercat, la realització del
disseny del pla de negoci i accés a 2 compradors

Formació en una metodologia i accés a un conjunt

potencials de la solució. A més es revisarà el pla de

d’eines per avançar de forma optimitzada en els

negoci “Investor ready” i facilitarem el contacte a 2

aspectes relacionats amb mercat i negoci.

experts per formar part de l’Advisory Board.

Catàleg de serveis CIMTI

Objectius del servei

relacionats amb el mercat i el negoci són un dels 4 dominis

Recomanacions alhora d’establir properes tasques i

Repte

En un projecte d’innovació sanitària i social, els aspectes

Fases del servei

Repte

Definir la necessitat al mercat
c

Definir la proposta de valorc

Dissenyar el model de negoci
c

Objectius del servei

Objectius del servei

Fases del servei

5. Assessorament en mercat i negoci

Facilitar l’accés a potencialsc compradors de la solució

Revisar i validar el pla de negoci
“investor ready”
c
Catàleg de serveis CIMTI

Repte

Donar suport en la formació
c del Consell Assessor (Advisory Board)

5. Assessorament en mercat i negoci

PROVA DE VIABILITAT

2
PROVA DE CONCEPTE
Detallarem la proposta de
valor i la compararem amb
les solucions en
competència. Començarem
a treballar en el disseny del
model de negoci.

Catàleg de serveis CIMTI

Donarem suport per
dissenyar un model de
negoci preliminar i en la
formació del Consell
assessor. També
facilitarem l’accés a 2
compradors potencials.

4
REVISIÓ I PREPARACIÓ
D’INFORMES TÈCNICS
Donarem suport en la
revisió del pla de negoci
“investor ready” i
prepararem a l’equip del
projecte per presentar
davant d’inversors.

Repte

DEFINICIÓ DE LA IDEA

Objectius del servei

3

1
Començarem a treballar
en la proposta de valor i
analitzarem en detall la
competència al mercat.

Fases del servei

Servei en 4 fases

Relació de les fases del servei amb les fases del
Cicle de la Innovació en Salut
Fase 1.

Fases del servei

5. Assessorament en mercat i negoci

Paisatge competitiu.
S'identifiquen les parts interessades clau.

Fase 2.
"Proposició de valor" preliminar
TECNOLOGIA DE LA SALUT
CICLE D’INNOVACIÓ

Finalització de la caracterització de solucions
Fase 3.

Objectius del servei

Proposta de valor prevista.

Consell Assessor
Model de negoci preliminar
Fase 4.
Pla de negoci preparat per a inversors
Més informació sobre cada milestone aquí.
Adaptat del Healthcare Innovation Cycle del CIMIT de Boston.

Catàleg de serveis CIMTI

Repte

Comentaris de més de 5 compradors econòmics

Tasca 2. Treball sobre la visió de la proposta de valor.

Donarem suport, a l’equip del projecte, en una sessió de

En una sessió de treball, treballarem conjuntament amb l’equip

treball per assegurar que tots els grups d’stakeholders a

del projecte amb l’objectiu de redactar una frase que descrigui el

qui els pot importar la solució i que poden influenciar

valor que la idea del projecte ha de proporcionar als stakeholders.

sobre el seu ús han estat identificats i caracteritzats. Això

Definir bé la proposta de valor és molt rellevant perquè donarà als

és rellevant per assegurar que s’han identificat a tots els

potencials compradors la raó per comprar el producte o servei.

grups amb qui caldria parlar per assegurar que es tenen
en compte tots els punts de vista.

Tasca 3. Anàlisi de la competència.

En la mateixa sessió també treballarem el DAFO del

Facilitarem l’accés a experts perquè realitzin un estudi de mercat

projecte, definint les debilitats, amenaces, fortaleses i

en profunditat amb la finalitat de descriure els competidors i

oportunitats. El DAFO és una eina per analitzar un

tendències en l’entorn relacionat amb la solució del projecte.

projecte i poder prendre decisions per a la seva viabilitat.

L’estudi es centrarà en saber les fortaleses i debilitats dels
competidors així com entendre als consumidors i competidors.

Aquest aspecte és clau per definir una solució que tingui èxit a
nivell comercial.

Catàleg de serveis CIMTI

Objectius del servei

Tasca 1. Identificació d’stakeholders clau.

Repte

Fase 1. Definició de la idea

Fases del servei

5. Assessorament en mercat i negoci

Fase 2. Prova de concepte
Tasca 1. Definir la proposta de valor preliminar.
En una sessió de treball, revisarem conjuntament el treball fet en la Fase 1, tant la

Fases del servei

5. Assessorament en mercat i negoci

identificació de stakeholders com la proposta de valor. Utilitzarem l’anàlisi de la
treballarem en la definició d’una proposta de valor concreta per a cada grup de

stakeholders identificats.
La proposta de valor és el primer aspecte que cal definir per a poder treballar en el

disseny del model de negoci.

Objectius del servei

competència per a redefinir i refinar la proposta de valor del projecte. També

Tasca 2. Completar l’anàlisi de la competència.

Facilitarem l’accés a experts perquè realitzin un estudi de mercat en profunditat
amb la solució.
L’estudi es centrarà en saber les fortaleses i debilitats dels competidors així com
entendre als consumidors i competidors. Aquest aspecte és clau per definir una
solució que tingui èxit a nivell comercial.

Catàleg de serveis CIMTI

Repte

amb la finalitat de descriure els competidors i tendències en l’entorn relacionat

Fase 3. Prova de viabilitat
Tasca 1. Formació del Consell assessor.

Donarem accés a experts que treballaran les línies inicials

Aquesta tasca té com a objectiu contribuir en la formació d’un

per tal de dissenyar el pla de negoci del projecte.

Fases del servei

5. Assessorament en mercat i negoci

dominis relacionats (clínica, tecnologia i regulatòria).

Tasca 3. Obtenir feedback de compradors potencials.

Revisarem conjuntament amb l’equip del projecte quins perfils

Donarem suport en aconseguir feedback de potencials

són els més adients. Posarem al projecte en contacte amb experts

compradors per saber quina seria la seva voluntat de

de la nostra xarxa i que hi encaixin.

comprar la solució i què els caldria veure per decidir-se.

No ens responsabilitzarem de l’acceptació d’aquestes persones

Per fer-ho, identificarem els potencials compradors més

per a participar com a membres del Consell assessor del projecte.

adients segons la solució. Facilitarem l’accés a 2 d’aquest

Objectius del servei

Consell assessor expert en mercat i negoci, així com en la resta de

compradors, tot i que s’ha de tenir present que l’objectiu

En una sessió de treball, formarem a l’equip del projecte en el

disseny del model de negoci seguint una metodologia específica
per a solucions sanitàries i socials. Aquesta metodologia és clau
per entendre qui és l’usuari, qui paga, etc. i, per tant, és crucial per

dissenyar un model de negoci que sigui viable.
Catàleg de serveis CIMTI

en aquesta etapa es parlar amb 5 compradors potencials.
Repte

Tasca 2. Preparació del model de negoci preliminar.

Fase 4. Prova de valor

Fases del servei

5. Assessorament en mercat i negoci

Tasca 1. Validar el pla de negoci “investor ready”.
revisió del pla de negoci “investor ready” i també l’assessorarà en la

presentació davant d’inversors.
*Nota: totes les tasques relacionades amb la cerca de finançament
s’expliquen amb més detall en la presentació del servei de cerca de

Objectius del servei

Facilitarem l’accés a un expert que donarà suport a l’equip del projecte en la

Repte

finançament.

Catàleg de serveis CIMTI

Fases del servei
Objectius del servei

Repte

6. Accés a institucions
públiques del sector salut
i social

Catàleg de serveis CIMTI

Repte
El CIMTI és un instrument al servei del sistema català sanitari i social
que on impulsem projectes innovadors per tal que les innovacions

Fases del servei

6. Accés a institucions publiques del sector salut i social

Som l’únic instrument que acompanya els projectes en la seva
implementació a Catalunya i a nivell internacional, facilitant les
trobades, els contactes i mitjans per què aquesta implementació
sigui possible.
És per això que des del CIMTI organitzem sessions entre experts de

l’ecosistema de públic i els projectes, per tal de que es resolguin els
dubtes i sigui més fàcil arribar al mercat.

Objectius del servei

d’alt impacte arribin al sistema i se’n pugui beneficiar la ciutadania.

Catàleg de serveis CIMTI

1

2h d’assessorament amb el Comitè d’Impuls

2

3h d’assessorament amb altres experts

del CIMTI

Repte

Amb aquest servei s’obtindrà:

Accés a experts de l’ecosistema públic en l’àmbit social i sanitari

Objectius del servei

Objectius del servei

Fases del servei

6. Accés a institucions publiques del sector salut i social

Facilitar la implementació de la solució del projecte al
Repte

sistema públic

Catàleg de serveis CIMTI

6. Accés a institucions publiques del sector salut i social

1

2

ACCÉS AL COMITÈ
D’IMPULS DEL CIMTI

ACCÉS A ALTRES ESXPERTS
DEL SISTEMA PÚBLIC
Facilitarem l’accés a assessories
individualitzades per resoldre
dubtes relacionats amb la
implementació al sistema públic
de salut i social

Repte

Oferirem una assessoria
personalitzada amb un
comitè d’experts de
l’àmbit de sanitari i social

Objectius del servei

Fases del servei

Servei en 2 fases

Catàleg de serveis CIMTI

Fase 1. Accés al Comitè d’Impuls del CIMTI
Tasca 1. Reunió amb el Comitè d’Impuls

Tasca 2. Reunions individuals amb els membres del

Analitzem les solucions dels projectes seleccionats i valorem, segons

Comitè d’Impuls

la fase de desenvolupament on es trobi el projecte, la realització

Com

d’una reunió amb el Comitè d’Impuls del CIMTI.

organitzar reunions individuals amb els seus membres

Aquest comitè està format per membres de diferents entitats de

en les quals s’hi poden afegir altres persones de la

l’ecosistema públic de l’àmbit social i sanitari com són: Departament

mateixa institució

de Salut, AQuAS, Fundació TIC Salut i Social, CatSalut (Direcció

necessaris per assessorar als projectes segons les seves

General de Serveis Assistencials i la Direcció General de Sistemes

necessitats.

continuïtat

d’aquesta

amb

les

reunió,

es

coneixements

poden

tècnics

Objectius del servei

d’Informació) i el Departament de Drets Socials (Direcció General de

a

Fases del servei

6. Accés a institucions publiques del sector salut i social

Drets Socials i la Direcció General de l’Autonomia Personal i la
L’equip del projecte te l’oportunitat d’exposar la solució proposada i

de plantejar dubtes referents a la implementació de la solució al
sistema de salut català. Per la seva banda, els membres del Comitè
d’Impuls donen les indicacions necessàries per a que el projecte
avanci en la direcció més òptima per a la integració de la solució al
sistema públic.
Catàleg de serveis CIMTI

Repte

Discapacitat).

Fase 2. Accés a altres experts del sistema
públic

Fases del servei

6. Accés a institucions publiques del sector salut i social

Tasca 1. Reunions individuals amb experts
impulsem trobar-se amb diferents experts, individualment, per aclarir dubtes

concrets en relació amb la implementació al sistema públic.

Tasca 2. Focus grups amb experts d’un àmbit concret
En funció de les necessitats identificades, també donarem l’opció als projectes
d’organitzar reunions

amb

diferents

experts

d’un

àmbit

en

Objectius del servei

En funció de les necessitats identificades, facilitem als projectes que

concret,

on es vulgui implementar la solució.
En aquesta fase, l’equip promotor del projecte sortirà amb una idea clara del

següents passos que s’hauran de prendre per a implementar la solució al
sistema públic de salut i social català.

Catàleg de serveis CIMTI

Repte

individualment, per aclarir els dubtes i obtenir noves idees d’experts en l’àmbit

Fases del servei
Objectius del servei

Repte

7. Assessorament
en cerca de finançament

Catàleg de serveis CIMTI

Repte
En un projecte d’innovació sanitària i social, un dels
aspectes més importants és aconseguir finançament per a
poder desenvolupar el projecte en la seva totalitat i arribar

Fases del servei

7. Assessorament en cerca de finançament

És per això que des del CIMTI donem suport als nostres
projectes per garantir que, a mesura que el projecte
avança, s’analitzen els diferents mecanismes d’obtenció
de finançament, tant a nivell públic com privat.

Garantirem

que

acompanyament

tot

aquest

d’experts

en

procés
el

es

camp,

faci

amb

aportant

el

coneixement i expertesa necessaris per a maximitzar les

Objectius del servei

a posicionar la solució al mercat.

Amb aquest servei s’obtindrà:

1

15h d'assessorament i suport per part del

nostre equip i/o la nostra xarxa d’experts
externs en recerca de finançament.

Catàleg de serveis CIMTI

Repte

oportunitats de cerca de finançament.

presentació de propostes.

c

Formació de consorcis amb proveïdors tecnològics del país per

c
sol·licitar finançament competitiu.

Assessorament amb expertscper enfocar rondes d’inversió.

Revisió de propostes d’inversió
c i pactes de socis.

Suport en la preparación delcpitch per a inversors.

Catàleg de serveis CIMTI

Objectius del servei

Identificar de vies de finançament públic i assessorar en la

Repte

Objectius del servei

Fases del servei

7. Assessorament en cerca de finançament

7. Assessorament en cerca de finançament

FINANÇAMENT PÚBLIC

1

Facilitarem la recerca de
finançament públic mitjançant
sessions de treball i l’oportunitat
de crear consorcis amb partners
tecnològics

FINANÇAMENT PRIVAT

2

Repte

Oferirem assessories
personalitzades amb experts en el
sector i suport en la recerca de
finançament privat

Objectius del servei

Fases del servei

Servei en 2 fases

Catàleg de serveis CIMTI

Fase 1. Finançament públic

Fases del servei

7. Assessorament en cerca de finançament

Tasca 1. Identificació de vies de finançament públic
de

finançament

competitiu,

treballarem

conjuntament

amb

l’equip

promotor del projecte les diferents vies de finançament públic que

existeixen i buscarem, conjuntament, les millors opcions per al projecte.
Tasca 2. Formació de consorci amb proveïdors tecnològics del país

Una altra via d’aconseguir finançament públic és ajuntar-se amb diferents

Objectius del servei

En una sessió de treball amb l’equip del CIMTI i els nostres experts en cerca

socis per crear un consorci i així buscar finançament competitiu conjunt.
Des del CIMTI connectem els projectes amb experts que els assessoraran en
donaran suport en la cerca de partners per a formar consorcis.

Catàleg de serveis CIMTI

Repte

la identificació de les convocatòries més adequades per al projecte i

Fase 2. Finançament privat
Tasca 1. Assessorament amb experts
En una sessió de treball amb experts en finançament privat, l’equip promotor del

Fases del servei

7. Assessorament en cerca de finançament

projecte i l’equip del CIMTI treballarem la manera d’enfocar les rondes d’inversió
per avançar amb el projecte.

Tasca 2. Revisió de propostes d’inversió i pactes de socis
Amb l’ajuda dels experts en finançament proporcionats pel CIMTI, es revisaran les

propostes d’inversió que els projectes rebin de potencials inversors

així com el

pacte de socis o altra documentació relacionada.

Objectius del servei

per tal d’arribar als inversors privats i aconseguir el finançament que es necessita

Per aconseguir captar l’atenció dels inversors cal que es tinguin en compte molts
factors i un dels punts més important és dissenyar un discurs que desperti l’interès
de l’inversor.
Des del CIMTI facilitarem el suport necessari en la preparació del pitch per a
inversors mitjançant sessions de treball personalitzades.

Catàleg de serveis CIMTI

Repte

Tasca 3. Suport en la preparació del pitch per inversors

Fases del servei
Objectius del servei

Repte

8. Assessorament
en comunicació

Catàleg de serveis CIMTI

La comunicació ha de ser una peça clau en l’estratègia de

1

creixement de cada projecte.

Assessorament i suport per part del CIMTI i/o de la seva
xarxa d’experts externs en l’execució de les tasques
consensuades. Aquest servei inclou:
⇢ 5h d’assessorament expert per part de professionals de

Comunicar permet accedir al mercat diana donant a

la comunitat CIMTI per a donar suport en la definició de la

conèixer el projecte a potencials clients i usuaris; a més, és

identitat

una eina per transmetre els objectius, valors i avenços del

i

disseny

de

marca,

en

l’estratègia

de

posicionament de marca, en l’elaboració de missatges

projecte i la seva solució.

clau per a públics segmentats, en l’ús de les XXSS.

Amb aquest servei s’obtindrà:

⇢ L’elaboració d’un vídeo divulgatiu del projecte

Objectius del servei

Repte

Fases del servei

8. Assessorament en comunicació

⇢ 5h per la promoció d’aparicions a premsa, ràdio i

2

3
Catàleg de serveis CIMTI

Formació per tal
necessàries

per

d’obtenir les

millorar

la

eines

capacitat

comunicativa del projecte.

Unes recomanacions a l’hora d’establir properes
tasques i fites consensuades amb el vostre equip
de projecte.

Repte

televisió

Servei en 2 fases
EXECUCIÓ
⌟ Definició identitat de marca del

Fases del servei

8. Assessorament en comunicació

projecte i identificació dels

⌟ Definició dels missatges per als

2

ANÀLISI
⌟ Avaluació de les capacitats
comunicatives del projecte
⌟ Autoavaluació per saber en

diferents targets

⌟ Identificació i treball dels diferents
canals de comunicació

1

Objectius del servei

stakeholders

projecte

Catàleg de serveis CIMTI

Repte

quin punt es troba el

Fase 1. Anàlisi

Fases del servei

8. Assessorament en comunicació

1. Enviament llistat d’autoavaluació
tots els camps que cal treballar per a poder desenvolupar un pla de

comunicació.
2. Autoavaluació per part del projecte
L’equip del projecte haurà de complementar el llistat tenint en compte el grau

Objectius del servei

L’equip CIMTI enviarem al representant del projecte un llistat on es reflecteixen

Repte

d’assoliment del projecte per a cada aspecte llistat.

Catàleg de serveis CIMTI

1. Definició identitat de marca del projecte i identificació stakeholders

Tasca 3. Definició de l’identitat visual

Realitzarem una sessió de treball amb l’equip promotor del

L'equip del CIMTI posarem a la disposició de l’equip del

projecte per a iniciar el pla de marca. En aquesta formació

projecte un dissenyador per a crear un logotip acord amb la

buscarem el propòsit, valors, missió i visió del projecte.

identitat de marca del projecte.

Tasca 2. Definició del nom del projecte

Tasca 4. Identificació targets del projecte

Sessió de treball amb l’equip del CIMTI i l’agència de

Sessió de treball amb l’equip CIMTI per identificar els

comunicació Vitamine! per a definir el nom del projecte.

stakeholders del projecte.
Repte

Tasca 1. Pla de marca

Objectius del servei

Fase 2. Execució

Fases del servei

8. Assessorament en comunicació

Catàleg de serveis CIMTI

Fase 2. Execució
2. Definició dels missatges per als diferents targets

Fases del servei

8. Assessorament en comunicació

Tasca 1. Definició de la proposta de valor

definirem de manera objectiva els avantatges que aporta el la solució als
clients i usuaris. Buscarem els elements que fan indispensable la solució
innovadora i que sigui motiu de compra.

Tasca 2. Preparació dels missatges per als diferents targets

Objectius del servei

Realitzarem una sessió de treball amb l’equip promotor del projecte on

En aquesta sessió treballarem els diferents missatges que s’hauran d’utilitzar

Repte

per captar l’atenció i vendre la solució als diferents stakeholders del projecte.

Catàleg de serveis CIMTI

3. Identificació i treball dels diferents canals de comunicació
Tasca 1. Identificació canals existents

Tasca 4. Promoció offline

Realitzarem una sessió de treball amb l’equip promotor del

Promocionarem el projecte en mitjans online (premsa escrita i

projecte per cercar quins son els canals existents per arribar als

digital) com ara La Vanguardia, l’Ara i Catalunya Ràdio, per tal

diferents targets i quins d’aquests són els més adients en cada

de promocionar la solució quan estigui en una fase prou

cas.

madura.

Tasca 2. Xarxes Socials

Tasca 5. Pitch online

Un expert del sector formarà a l’equip del projecte en l'ús de les

Un expert del sector formarà a l’equip del projecte per a

xarxes socials, així com la creació dels comptes, la programació

millorar les seves habilitats de comunicació oral, aconsellant

de les publicacions i l’impacte de les publicacions, entre

sobre com formular el discurs i com preparar els materials de

d’altres. Posteriorment, farem un anàlisi i assessorament per

suport.

Objectius del servei

Fase 2. Execució

Fases del servei

8. Assessorament en comunicació

xarxes socials escollides.

Tasca 3. Video corporatiu
El CIMTI posem a la disposició de l’equip promotor del projecte,
l’agencia de comunicació Vitamine! per a la realització d’un
vídeo corporatiu del projecte.
Catàleg de serveis CIMTI

No inclòs dins el CIMTI - Disseny i programació de la web
Sessió de treball amb l’equip de Vitamine! per identificar al
disseny i la programació de la web del projecte. Aquest servei
no està inclòs dins el programa Innova ni Impacte del CIMTI.

Repte

part de l’equip del CIMTI de les 10 següents publicacions en les

Repte

Catàleg de serveis CIMTI

Programa formatiu

9. Formacions
Formacions generals

desenvolupar un projecte d’una manera òptima, ràpida i eficaç
és formant a l’equip promotor del projecte en els diferents

1

És per això que l'objectiu d'aquest servei és formar als

representants dels projectes seleccionats dins els programa

Catàleg de serveis CIMTI

Aquest

programa

participació

obligatòria en

és

projectes

de
del

programa Impacte.

innovació sanitària i social, per tal que disposin de tots els

Amb aquest servei s’obtindrà:

concepte).

programa Innova i obert als projectes del

Innova del CIMTI en els diferents àmbits de l'emprenedoria i la

arribi a ser un estàndard d'ús.

emprenedoria i innovació enfocat a projectes
en estadis primerencs (fase idea i prova de

àmbits de l’emprenedoria i la innovació.

coneixements per a que el projecte arribi al mercat amb èxit i

10h de programa formatiu amb experts en

2

3h de formacions generals obertes a tots
els projectes impartides per experts de

diferents temàtiques.

Repte

Des del CIMTI considerem que un dels punts claus per

Programa formatiu

Repte

Formacions generals

9. Formacions

Durada

1. Introducció a la innovació i emprenedoria en salut
Introducció general emprenedoria: Cicle de vida de les empreses

0,5 h

Metodologia: Cicle d’Innovació en Salut

1h

Innovació: Lean startup

1h

2. La necessitat com a base per a la innovació en salut
Identificació de la necessitat: Observació i entrevistes

1h

Ideació: Creativitat

1h

3. La idea
Anàlisi de l’entorn: identificació d’stakeholders i competidors

0,5h

Proposta de valor i diferenciació: value-based healthcare

0,5h

De-risking experiments

0,5h

4. Prova de concepte

Prototipat i testeig: Design thinking i human-centered design

1h

Protecció tecnologia: Estratègia propietat industrial i intel·lectual

1h

Regulatòria: Classificació i estratègia

0,5

Catàleg de serveis CIMTI

Programa formatiu

Sessió Formativa

Repte

Programa formatiu

Formacions generals

9. Formacions

5. Prova de viabilitat
Testeig hipòtesis: Healthcare Living Labs

1h

Model de negoci: Healthcare Business Model Canvas

1h

6. Prova de valor

Pla de negoci: Consideracions

1h

Finançament: Preparació pitch per a inversors

1h

7. Assajos clínics inicials i validació de la solució
Ecosistema català: Consideracions, interoperabilitat i públic vs privat, reimbursement

1h

8. Aprovació i llançament
Marketing i comunicació: Target, missatge i canal

Programa formatiu

Programa formatiu

Formacions generals

9. Formacions

1h

Internacionalització: Llançament a nous mercats

1h

10. Tancament del programa formatiu

Lideratge i gestió

1h

Casos d’èxit: Experiència, reptes i recomanacions

1h

Sessions d’assessorament per projecte
Catàleg de serveis CIMTI

1-2h

Repte

9. Ús clínic i standard of care

Formacions generals
Anualment organitzem formacions obertes a tots els projectes del CIMTI, on convidem experts amb una àmplia experiència.
Des del CIMTI donem accés als nostres projectes a totes les formacions.
Com a exemple tenim la formació sobre la regulació de productes sanitaris, impartida per la consultora especialitzada

Programa formatiu

Tecno-med Ingenieros SL.

Formacions generals

9. Formacions

Repte

c

Catàleg de serveis CIMTI

Fases del servei
Objectius del servei

Repte

10. Accés directe al CIMIT
de Boston

Catàleg de serveis CIMTI

10. Accés directe al CIMIT de Boston

Fases del servei

Repte
En un projecte d’innovació sanitària i social, els aspectes relacionats amb el
amb la tecnologia, la clínica i la regulatòria.

És per això que des del CIMTI facilitem l’accés al CIMIT de Boston, per a
que l’equip promotor tingui l’oportunitat de parlar amb els experts de
Boston que donaran el seu feedback per a validar el model de negoci del
projecte.

Amb aquest servei s’obtindrà:
2h d’assessorament i suport per part d’experts del
CIMIT de Boston i de la seva xarxa d’experts externs
en aspectes sobre el mercat i model de negoci del
projecte.

Catàleg de serveis CIMTI

Repte

1

Objectius del servei

mercat i el negoci són un dels 4 dominis crítics per al seu èxit, juntament

Donar suport en les àrees de mercat i negoci

Objectius del servei

Objectius del servei

Fases del servei

10. Accés directe al CIMIT de Boston

Repte

Facilitar l’accés a experts de la xarxa del CIMIT de Boston

Catàleg de serveis CIMTI

Servei en 1 fase

Es facilitarà l’accés a experts del CIMIT de
Boston per donar suport al projecte en el
disseny del model de negoci i altres
aspectes relacionats amb el mercat i
negoci.

Repte

1

ASSESORAMENT EN L’ÀREA
DE MERCAT I NEGOCI

Objectius del servei

Fases del servei

10. Accés directe al CIMIT de Boston

Catàleg de serveis CIMTI

Fase 1. Assessorament en l’àrea de
mercat i negoci

Fases del servei

10. Accés directe al CIMIT de Boston

negoci

Inicialment, es realitzarà una sessió de treball amb l’equip CIMTI per
identificar la necessitat en l’àrea de mercat i negoci que hagi de ser
resolta.

Tasca 2. Assessorament personalitzat amb experts del CIMIT

Objectius del servei

Tasca 1. Identificació de la necessitat no resolta en l’àrea de mercat i

Es facilitarà l’accés a mínim 1 experts del CIMIT de Boston per a poder

realitzar una assessoria personalitzada en el disseny del model de
i socials. Aquesta metodologia és clau per entendre qui és l’usuari, qui
paga, etc. i, per tant, és crucial per dissenyar un model de negoci que
sigui viable.

Catàleg de serveis CIMTI

Repte

negoci seguint la seva metodologia específica per a solucions sanitàries

CONTACTE

Catàleg de serveis CIMTI
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Project Manager

Project Manager
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