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Bases de la convocatòria 

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca els II Premis Innovació per a professionals del Campus 

Clínic que, amb contracte vigent a qualsevol de les institucions del Campus (HCB, IDIBAPS/FCRB, 

ISGlobal, CAPBSE), desitgin aportar les seves idees innovadores dintre de cadascuna de les 

categories següents:  

- Dispositius mèdics 

- Test diagnòstic in-vitro 

- Fàrmacs  

- Salut digital (mHealth - apps, software, IA, etc.) 

- Procés assistencial amb potencial commercialitzable 

- Procediment quirúrgic o mèdic amb potencial commercialitzable 

 

Objectiu dels premis 

La innovació en el sector salut és un motor cabdal per a la millora continua de l’atenció sanitària a la 

ciutadania, com també per contribuir a generar riquesa de país. L’Hospital Clínic de Barcelona vol 

visualitzar i impulsar la innovació que s’està desenvolupant a l’entorn del Campus Clínic (Hospital 

Clínic de Barcelona, seus Villarroel, Maternitat i Plató; IDIBAPS/FCRB, CAPBSE, ISGlobal). 

Per aquest motiu, es convoquen els II Premis Innovació Campus Clínic, els quals estan dotats 

amb una quantitat econòmica que haurà de servir per ajudar a avançar l’estat de  maduresa de 

les innovacions presentades cap a mercat. 

L’atorgament dels premis es regirà per les condicions que s’especifiquen a continuació, que 

inclouen els criteris d’elegibilitat per participar-hi, els criteris de selecció per designar els finalistes 

i guanyadors, el contingut de les propostes i altres condicions.  
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Nombre de Premis i dotació econòmica 

Hi haurà un màxim de 7 premis amb una dotació econòmica (o equivalent en forma de suport al 

projecte) de 25.000 € cadascun. També hi hauran potencialment accèssits complementaris als 

premis si el comitè avaluador ho considera oportú. 

Dels premis atorgats, el Premi CATI es donarà a 2 projectes de l’àmbit de salut digital. En aquest 

cas, els guanyadors rebran una part del premi en metàl·lic (5.000€) més la possibilitat 

d´incorporar-se a la incubadora CATI, el que implica un paquet addicional de 20.000€ per a la 

prestació de serveis. 

Qui pot participar? 

Qualsevol treballador amb un contracte vigent al Campus Clínic, que no hagi estat involucrat en 

la preparació dels Premis. 

Criteris d’elegibilitat de les propostes 

Les innovacions a presentar poden abraçar diferents nivells de maduresa tecnològica (TRL) 

(vegeu formulari de sol·licitud). 

No seran elegibles aquells projectes que s’hagin incorporat en una empresa constituïda (spin-off) 

que tingui més de dos anys d’antiguitat.  

Les propostes presentades no han de contenir cap tipus d’informació confidencial que pugui 

comprometre la innovació.  

Terminis 

El calendari per a la presentació dels projectes és el següent: 

19 de setembre 2022 Obertura de la convocatòria   

7 d’octubre 2022, a les 18:00 h Tancament de la convocatòria 

12-13 de desembre 2022 Lliurament dels Premis 
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Procediment per presentar la sol·licitud 

Els professionals interessats hauran de presentar la següent informació, a través de la plataforma 
AcceleratorApp, que trobareu al següent link:  

     hospitalclinicdebarcelona.acceleratorapp.co/application/new?program=premis-innovacio-campus-clinic-2022 

• Formulari d’aplicació complimentat 

• Vídeo d’una durada d’1 minut 30 segons màxim, explicant la innovació. El vídeo s’haurà de 
gravar en un entorn silenciós i en un suport fixe que eviti tremolors de pantalla. Cada 
aplicant haurà de compartir un enllaç a un vídeo descarregable (preferentment utilitzant 
OneDrive). 

• 4 diapositives: 

1. Necessitat detectada no coberta. Quin es el problema observat, a qui afecta i de quina 
manera? 

2. Solució: què es i en què es fonamenta. Quin impacte tindria una solució així d’arribar 
als professionals i pacients? Quines altres alternatives existeixen per solucionar el 
problema actualment, i què s’està desenvolupant?  

3. Competició: com es soluciona el problema ara mateix i quines altres solucions s’estan 
desenvolupant a nivell internacional.  

4. Equip del projecte 

 

Criteris i Procés d’Avaluació 

El procediment d’avaluació seguirà el procés següent: 

Es puntuaran del 1 al 5 (1-molt pobre/inadequat, 2-Pobre/poc adequat, 3- Acceptable/moderat, 4- 
Bo/adequat, 5- Molt bo/molt adequat), els criteris d’avaluació següents:  

1. FASE 1:  

• Problema/Necessitat (és un problema real? És greu?)  

• Solució i grau de disrupció de la mateixa. De quina innovació es tracta? Quines 

solucions hi ha al mercat que responguin al mateix problema? 

• Impacte: Quin valor afegit aporta la innovació a la pràctica clínica habitual i pels 

usuaris finals? Potencial clínic, econòmic i/o percebut pels beneficiaris (millora 

qualitat de vida, de la qualitat assistencial, reducció de costos i temps, etc.). 
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2. FASE 2: 

Les innovacions que obtinguin la major puntuació (el punt de tall dependrà del nombre de 

projectes presentats), seran posteriorment avaluades d’acord als criteris següents (amb el 

mateix sistema de puntuació del 1 al 5):  

• Grau d’innovació – què tant original i disruptiva es la solució proposada? 

• Escalabilitat/mercat potencial – quin potencial té la solució per ser escalada a d’altres 

mercats (altres hospitals, països i sistemes sanitaris o a d’altres indicacions/poblacions 

diana). 

• Viabilitat del projecte (potencial del professional i de l’equip (si escau), per tirar 

endavant la innovació i justificació econòmica). 

3. FASE 3: 

Les innovacions que obtinguin la puntuació major (el punt de tall dependrà del nombre de projectes 

presentats) seran els projectes finalistes. Aquests es tornaran a puntuar (amb el mateix sistema de 

puntuació) de manera individual per part de cada membre del tribunal. Posteriorment, el conjunt de 

membres del tribunal discutiran projecte per projecte per tal d’atorgar, de manera individual, la 

seva puntuació final.   

Mitjançant el procés d’inscripció, els candidats assumeixen els compromisos següents:  

• Accepten i compleixen les bases del concurs 

• La informació aportada es fidedigna 

• Són els autors intel·lectuals de les idees que presenten i no han fet ús d’informació 

privilegiada registrada sense els permisos corresponents 

• Tenen el compromís de lliurar informació addicional que es pugui requerir i no sigui 

confidencial 
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Adjudicació 

A partir de la FASE 2, el tribunal podrà demanar aclariments al professional que presenta el 

projecte, en cas de tenir dubtes de comprensió, per a poder dur a terme la puntuació de manera 

ben informada. Aquestes entrevistes es duran a terme entre el 9 Novembre i el 1 Desembre 2022.  

La decisió del tribunal es transcriurà en una acta i la decisió serà inapel·lable. 

La resolució i el lliurament de premis es farà durant la II Jornada dels Premis Innovació Campus 

Clínic, que tindrà lloc els dies 12 i 13 de Desembre de 2022. 

Compromís dels guanyadors 

Els guanyadors dels Premis s’hauran de comprometre a una primera reunió kick-off amb l’equip 

d’Innovació Campus Clínic per tal de dissenyar el pla de treball i orientar sobre com s’assignarà 

a aquest el Premi guanyat. També hi haurà un compromís de reunions cada 6 mesos (fins l’any) 

amb l’equip per valorar l’evolució del projecte. 

Els guanyadors dels premis hauran de presentar al cap d’un any de rebre el Premi un informe on 

s’especifiqui els avenços realitzats amb la innovació. 

Publicitat i difusió 

Els finalistes seleccionats es comprometen a autoritzar l’Hospital per a l’enregistrament de la seva 

comunicació oral en el marc de la Jornada dels Premis d’Innovació Campus Clínic, i la difusió 

posterior 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, a 

no utilitzar-les amb cap finalitat comercial i a no incloure-les en cap campanya publicitària. 

Confidencialitat i protecció de dades 

Tots els implicats en l’organització dels premis 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 dels Premis 

d’Innovació, seran incorporades a un fitxer amb l’exclusiva finalitat de la correcta organització i 

desenvolupament del concurs. La documentació presentada serà eliminada dels arxius de la 

Direcció de Recerca i Innovació de l’HCB sota sol·licitud de la persona aplicant. 

Acceptació de les bases 

La participació a aquesta convocatòria suposa l’acceptació d’aquestes bases i de la decisió del 

jurat, i la renúncia a qualsevol tipus de reclamació. 
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