Nom empresa

Ubicació

Nom projecte

Descripció del projecte

Dinbeat

Barcelona

DINBEATPRO

Foot Analytics

Barcelona

FOOT TRANSPORT

GlyCardial
Diagnostics

Barcelona

AGLYC

INPROUS

Barcelona

SmartCOOLBOX

INGENIA

Barcelona

MATTERHORN

MOIRAI BIODESIGN

Barcelona

KlotoDx

PANGEA
AEROSPACE

Barcelona

Civiciti

Barcelona

Civiciti

Civiciti: plataforma de participació ciutadana

Senolytic
Therapeutics

Barcelona

SenolT

Prova diagnòstica ràpida i eficaç per a
la detecció precoç de tumors residuals
per prevenir la recurrència del càncer

Barcelona

MOMENTS

Barcelona

THE SOLAR
URBAN

Pangea Aerospace

Un sistema innovador per controlar la salut de les mascotes
en clíniques veterinàries
Transport a peu per a una mobilitat intel·ligent
El primer dispositiu de diagnòstic in vitro per a la detecció
precoç de la isquèmia cardíaca
Neveres portàtils passives modulars intel·ligents per a la
logística sostenible
Controlador electromotor electrònic per a
vehicles submarins i robots
KlotoDx: Una eina ràpida i econòmica
de diagnosi immediata per identificar bacteris relacionat amb
sèpsies i resistències a antibiòtics
Pangea aeroespacial: llançament de vehicles per a petits
satèl·lits (capacitat de càrrega útil) fins a 150 kg, que
ofereixen accés assequible i solucions a mida a espai adaptat
al mercat de micro / nano satèl·lits

B & J Adaptaciones

SIARQ

Experiències multisensorials per teràpia a la llar i
entreteniment
Un hub urbà solar integrat amb el
sistema d'il·luminació i informació per a

HUB
SENS SOLUTIONS

Bellaterra

Hydro-S3DP

Castelldefels

QUPIC

Tarsio Medics

Malgrat de Mar

Sleepwise

Sorbos MJV SL

Sant Fost de
Campsentelles

Sugar Free Sorbos

Tarragona

KAM Patch

QuSide

Kamleon

l’eficiència òptima de les Smart Cities
Sens Solutions Smart Disinfection: Plataforma per a la
prevenció de la legionel·la als hospitals i a la calefacció
d'aigua sistemes de refrigeració dels hotels
Xip integrat fotònic ultra ràpid i eficient generador de
nombres quàntics aleatoris
Solució no intrusiva del síndrome de apnea obstructiva de la
son
Palletes ZERO SUGAR, comestibles i biodegradables, per
acompanyar begudes fredes o còctels, evitant el residu plàstic
KAM Patch, Smart Sweat Patch: plataforma avançada per al
seguiment de la hidratació

