Bases públiques de la convocatòria

El Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) convoca la primera edició de “CSC Impulsa” a la
innovació destinada als professionals de les entitats sanitàries associades al CSC que vulguin
aportar la seva proposta de projectes innovadors als reptes que es proposen dins de cadascuna
de les categories següents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Resultats en salut
Atenció centrada en la persona
Compra innovadora
Prevenció problemes de salut
Sostenibilitat económica, energética i/o ambiental
Projecte d´alt impacte en els pacients
Projecte d´alt impacte en els professionals
Integració i continuum assistencial
Enginyeria de processos i serveis assistencials
Big data i algoritmes predictius d´aplicació a la pràctica assistencial
Altres (indicar temàtica)

1. Objecte de la convocatòria.
CSC Impulsa 2022 té com a objectiu promoure la cultura de la innovació dins de les entitats
associades al CSC promovent la diversitat dels projectes innovadors mitjançant la concessió
d'aquests premis que reconeixen i donen visibilitat a les experiències, bones pràctiques i
projectes que realitzen els professionals de la institució en qualsevol de les seves activitats,
funcions i disciplines. El lliurament dels premis es regirà per les condicions que s'especifiquen a
continuació, incloent-hi els criteris d'elegibilitat per participar-hi, els criteris de selecció per
designar els finalistes i els guanyadors i valorar el contingut de les propostes.

2. Característiques dels premis.
Finalistes. S'atorgarà un diploma per als 10 finalistes dels millors projectes presentats juntament
amb un pack de visibilitat que inclou:
•

l'enregistrament d'un vídeo professional per posar en valor la iniciativa i contribuir a
difondre'l

•

ajuda en la preparació del Pitch Day: sessió de mentoria per a la conceptualització de
la proposta de valor de la iniciativa en un “Elevator Pitch”, el qual serà presentat
públicament durant el Pitch Day, jornada en què se seleccionaran els guanyadors del
concurs
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•

un espai de networking per a aquesta comunitat innovadora.

Els 10 projectes finalistes seran preferentment de diferents centres, és a dir, un projecte finalista
per centre.
Guanyadors. Durant el Pitch Day, el jurat seleccionarà els 3 millors projectes presentats a la
jornada i es premiaran econòmicament amb: 30.000€ per al primer, 20.000€ per al segon i
10.000€ per al tercer. Addicionalment, aquests 3 projectes premiats tindràn accés a un
mentoring exclusiu per part d'una consultora especialitzada en innovació al sector salut, que els
ajudarà en el desenvolupament i millora del projecte.
El primer premi, a més, rebrà un acompanyament especial per part de la mateixa consultora per
a la construcció del Mínim Producte Viable (MVP), el qual permetrà recol·lectar gran quantitat
d'informació sobre el mercat i clients potencials i validar la viabilitat de la solució proposada

.

3. Criteris d´elegibilitat: característiques de les candidatures i propostes.
Els projectes candidats a aquests premis han estat desenvolupats per persones que treballin
actualment en un centre sanitari associat al CSC que incloguin, de manera resumida, una
experiència innovadora vinculada a qualsevol dels àmbits prèviament especificats.
Els centres podran presentar el nombre de projectes que considerin cadascuna de les
temàtiques incloses en aquestes bases. No s´estableix un límit de projectes per centre per
presentar a cada temàtica/categoria en aquesta convocatòria.
L'enviament de projectes per a aquesta primera edició del CSC Impulsa no és incompatible amb
la seva presentació en altres jornades i/o congressos o la publicació a revistes científiques.
Es prioritzarà l'impuls dels projectes que no disposin d'altres fonts de finançament en quanties
molt superiors a les quantitats ofertes en aquests premis.
Els projectes es presentaran a la Comissió d'Innovació/Àrea d'innovació de cada centre
associat al CSC, que serà l'encarregada de la seva avaluació. Aquells que aquesta Comissió
d'Innovació consideri amb opcions de competir als premis s'enviaran al CSC a través de la
plataforma coNNectaCSC. La proposta de projecte podrà incloure un desenvolupament amb
partner/s (més detalls a la secció 5 d'aquest Annex) especificant el motiu de la seva inclusió i les
funcions que realitzi al projecte.
La Comissió/Àrea d'Innovació corresponent de cada centre es possarà en contacte amb les
persones que han estat seleccionades per donar suport a la seva publicació a la plataforma.

4. Termini de presentació i enviament de les propostes.
L´enviament dels projectes candidats als premis es realitzarpa a través d´un formulari habilitat
en la web coNNecta CSC | Innovació i partenariat | Consorci de Salut i Social de Catalunya
El formulari habilitat inclourà els apartats descrits a la secció 5 d'aquestes bases.
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A partir de la data establerta per a la presentació institucional d'aquesta iniciativa als
responsables d'innovació dels centres associats CSC es publicaràn les bases i s'activarà l'enllaç
per accedir al formulari habilitat a la web CSC per enviar els projectes.
El termini de presentació de resums finalitza el dia 15 de juliol de 2022 a les 23.59 hores. No
s'admetran propostes fora del dia i horari establert.
En els quinze dies naturals següents a la finalització del termini d'enviament de projectes indicat
prèviament es decidiran els projectes finalistes i es contactarà amb el responsable de l'Àrea
d'Innovació del centre corresponent.
Mitjançant el procés d'enviament de projectes establert, els candidats assumeixen els
compromisos següents:
• Acepten i compleixen les bases del concurs.
• La informació aportada és fidedigna.
• Són els autors intelectuals dels projectes que presenten i no han utilitzat informació
privilegiada registrada sense els permisos corresponents.
• Els autors es fan responsables de qualsevol reclamació sobre propietat intelectual o
utilització de domini privat, mantenint indemne a la organització del concurs envers a
qualsevol possible reclamación.
• Tenen el compromís d´entregar la informació adicional que es pugui requerir i no sigui
confidencial.

5. Formulari de presentació de projectes.
Els projectes s'han de redactar en català o en castellà. L'estructura dels projectes haurà
d'incloure els apartats següents:
•

•

Dades del participant: nom complet i cognoms de l'autor principal, nom i adreça del
centre de treball, telèfon i correu electrònic. Cal distingir entre l'autor principal, els
coautors (fins a un màxim de 10 coautors) i/o partner/s centres o organitzacions que no
formin part del centre de treball de l'autor principal.
Temàtica (a escollir entre les següents categories):
Resultats en salut
Atenció centrada a la persona
Compra innovadora
Prevenció problemes de salut
Sostenibilitat econòmica, energètica i/o ambiental
Projecte d'alt impacte als pacients
Projecte d'alt impacte als professionals
Integració i continuum assistencial
Enginyeria de processos i serveis assistencials
Big data i algorismes predictius d'aplicació a la pràctica assistencial
Altres (indicar temàtica)

•
•

Títul complet del projecte: clar, concís, de longitud igual o inferior a 20 paraules evitant
incloure acrónims.
Antecedents: breu descripció del context del que neix el projecte (máx. 150 paraules)
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•
•
•

•

•

•
•
•

•

Necessitat o problema detectat: breu descripció del problema que se desitja
solucionar i de la necessitat no coberta detectada (máx. 200 paraules).
Objectiu/s: breu descripció de l´objetiu/s del projecte i del que es vol aconseguir (máx.
250 paraules).
Solució proposada: explicar quina és la propuesta de solució i a qui va dirigida
(pacients, professionals, organització, etc.), beneficis que ofereix (a nivell de millores
en qualitat de vida, qualitat assistencial, optimització de processos, millora de l´
impacte ambiental, etc.). (máx. 300 paraules).
Impacte de la solució: abast dins del sistema sanitari, nombre de beneficiaris i
quantificació dels beneficis descrits a nivell sociosanitari, clínic, económic… (máx. 200
paraules)
Elements innovadors: comentar els aspectes innovadors i característiques
diferenciadores de la solució proposada respecte a les solucions existents (máx. 200
paraule).
Metodologia del projecte: explicar les diferents fases i activitats que serán necessàries
para poder portar a terme el projecte (máx. 250 paraules).
Fase del projecte. Indicar si el projecte está o no iniciat. En caso afirmatiu, indicar
quines fases están ja realitzades.
Recursos necessaris/disponibles: detallar els recursos que serán requerits per portar a
terme la solució i la capacitat de l´organització per portar a terme, així como la seva
viabilitat económica. Ej. estructura, inversió, temps, material, persones... (máx. 200
paraules).
Altres fonts de financiació. Si el projecte presentat disposa d´altres fonts de
financiació aprobades, haurà d´indicar-se l´organisme finançador, així como la quantia
finançada. (máx. 150 paraules)

6. Avaluació, resolució i entrega de premis.
L'avaluació dels projectes presentats es farà atenent exclusivament el seu valor innovador,
avaluant-ne l'impacte, la factibilitat i la viabilitat.
L'avaluació dels projectes es durà a terme un jurat independent seleccionat pel CSC. El jurat
estarà conformat per un nombre imparell de participants i els seus membres seran professionals
independents d'elevat perfil i experiència en el desenvolupament de projectes en salut i
innovació.
Durant el procés davaluació, no s´inclouran aquelles dades que permetin identificar al centre,
lorigen o lautor de la proposta presentada garantint així la independència de l´avaluació del
jurat.
Avaluació de projectes finalistes
El jurat seleccionarà entre totes les propostes els 10 millors projectes finalistes, que seran els
que es presentin al Pitch Day. La comunicació dels 10 finalistes es realitzarà a través de la web
coNNecta CSC | Innovació i partenariat | Consorci de Salut i Social de Catalunya

Página 4 de 6

Criteris d´avaluació de projectes finalistes
L'avaluació dels projectes es realitzarà en base als criteris següents que suposarà un 70% de la
puntuació de la puntuació final.
•

•

•
•

Novetat: originalitat i caràcter innovador. En qué son diferents/millors les solucions
respecte a lo que ja existeix (avantatges i característiques diferenciadores en
processos, productes i/o serveis respecte a la existent).
Impacte: potencial clínic, económic i/o percebut pels beneficiaris (pacients,
professionals i/o organització, millora de la qualitat de vida, qualitat assistencial,
reducció de temps, costos)
Factibilitat: aquest criteri mesura el grau de capacitat real de l´organització en la
implementació de la solució proposada.
Sostenibilitat: s´avaluará la sostenibilitat económica (model de negoci), energética i/o
ambiental.

Els detalls de la puntuació aplicada per als criteris davaluació dels finalistes es farà públic una
vegada estigui confirmada la composició del jurat.
Avaluació dels guanyadors dels premis
Durant l´esdeveniment del Pitch Day es presentaran els 10 projectes finalistes.
La durada màxima de la presentació serà de 5 minuts cadascun, dividit en 3 minuts de vídeo i 2
minuts presencials a càrrec del responsable del projecte en què destaqui els principals motius
per optar al premi.
Es valorarà especialment el rigor, originalitat, continguts i aportació de resultats.
La puntuació obtinguda durant el Pitch Day suposarà el 20% de la puntuació total. A més, s'hi
inclourà un procediment de votacions per part del públic amb un 10% sobre la puntuació final.
El jurat decidirà l'ordre dels 3 guanyadors premiats durant l'acte del Pitch Day, que se celebrarà
al llarg del 4t trimestre del 2022, en una data encara per determinar i que serà comunicada
degudament, juntament amb la composició del Jurat.

7. Publicitat i difusió.
Les persones seleccionades entre els 10 millors projectes es comprometen a autoritzar el CSC
per a l'enregistrament de la seva comunicació oral en el marc del 1r Pitch Day de la iniciativa CSC
Impulsa, i la posterior difusió del seu treball a través de qualsevol dels canals de comunicació
institucionals.
Aquesta autorització comporta el compromís de l'Hospital de no cedir les imatges a cap altra
empresa, no utilitzar-les amb cap finalitat comercial i no incloure-les en cap campanya
publicitària.
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8. Confidencialitat i protecció de dades.
Tots els participants al concurs estan sotmesos a contractes de confidencialitat. En compliment
de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal, informem que
les dades personals que es proporcionin en el marc de la participació del concurs d'innovació
promogut pel CSC, seran incorporades a un fitxer amb la finalitat exclusiva de la correcta
organització i desenvolupament del concurs. Un cop finalitzat el concurs, CSC es compromet a
eliminar totes les dades de caràcter personal.

9. Aceptació de les bases.
Concórrer a la convocatòria suposa l'acceptació de les bases i de la decisió de la Comissió
d'Innovació/Àrea d'innovació de l'hospital i del jurat, i la renúncia a qualsevol tipus de
reclamació posterior.
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