Disruptive Homecare Startup Challenge - Bases

BASES DE LA CONVOCATÒRIA
A continuació es presenten els detalls i característiques de la convocatòria oberta de
SuaraLab, el laboratori d’innovació social de Suara Cooperativa,

1. El repte del Disruptive Homecare Startup Challenge 2020/2021
A través d’aquesta convocatòria busquem projectes que proposin solucions
innovadores per la transformació del model assistencial social i sanitari.






Projecte de base tecnològica que innovin en l’atenció a les persones grans o amb
dependències en l’àmbit social i sanitari.
Propostes que aportin una millora de la gestió i coordinació de les dades en
l’àmbit sociosanitari.
Projectes que fomentin l’apoderament de les persones usuàries.
Solucions que incorporin nous models assistencials disruptius per fer front a
l’impacte provocat per la pandèmia de la Covid19.

2. Suara Lab, laboratori d’innovació social
El Corporate Venturing és una forma d'emprenedoria corporativa de treball en
col·laboració amb les startups que SuaraLab incorporem per dinamitzar els
processos d'innovació, desenvolupar nous productes i serveis, nous models de
negoci i incorporar habilitats i capacitats tecnològiques, dins de la cooperativa.
SuaraLab compta amb un procés d'innovació distribuïda, en què l'aportació
fonamental és la introducció de noves narratives que ens permetin innovar des de
perspectives diferents a les nostres habituals. Sobretot es busca una innovació
disruptiva i que es focalitzi en el desenvolupament de nous productes i serveis
vinculats a la cura i l’atenció a les persones. Pretén vincular la intraprenedoria i
l'ecosistema start up.

El laboratori de Suara té com objectiu millorar el procés d’ innovació de
l’organització, desenvolupar un ecosistema d’emprenedoria interna i externa pel
desenvolupament de productes i serveis i alhora transformar la cultura
corporativa. Entorn vigilància estratègica i observatori. A través de la present call,
fem una selecció de projectes.

1

Disruptive Homecare Startup Challenge - Bases

3. Model de gestió empresarial
Suara és una cooperativa de professionals compromesos amb el sector de l’atenció
a les persones, amb una experiència acumulada pels seus socis fundadors de més
de 30 anys.
Suara té com a missió transformar l’entorn social, millorant la realitat de les
persones mitjançant serveis de qualitat arrelats al territori, que promoguin el seu
benestar i creixement, des d’un projecte empresarial cooperatiu Amb prop de 4.000
professionals, donem resposta a les necessitats d’atenció, suport, assistència i
educació d’infants i joves; de famílies; de persones que requereixen algun tipus de
suport per a ser més autònomes; de persones que volen entrar en el mercat laboral
o tenen com a objectiu millorar professionalment; de persones que necessiten
suport davant situacions de crisi.
Per això, gestionem un ampli ventall de serveis i equipaments: equipaments
residencials, equipaments diürns i nocturns, escoles i centres educatius, serveis
d’orientació, preventius i de suport, serveis a domicili, entre d’altres.

4. Els objectius de Suara Lab











Canalitzar la intraprenedoria
Atraure noves iniciatives empresarials externes per crear un ecosistema
d'innovació
Generar nous models de negoci
Desenvolupar la competència d'innovació en la funció directiva i tècnica que
permeti ser autònom en el desenvolupament d'un ecosistema propi de
innovació.

Focalització en el desenvolupament de nous productes i serveis vinculats a
l'estratègia.
Connexió entre la intraprenedoria, l’ecosistema startup i l’organització per
aportar innovació disruptiva i ampliar la cultura emprenedora.
Incorporació de la innovació distribuïda, descentralitzada i que faci a les
persones més autònomes, auto organitzades i amb noves narratives que ens
permetin innovar des de perspectives diferents a les habituals.
Acompanyar i facilitar la innovació incremental als serveis i el
Desenvolupament de la innovació disruptiva.

El laboratori de Suara té com objectiu millorar el procés d’ innovació de
l’organització, desenvolupar un ecosistema d’emprenedoria interna i externa pel
desenvolupament de productes i serveis i alhora transformar la cultura corporativa.
Entorn vigilància estratègica i observatori. A través de la present call, fem una
selecció de projectes.
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5. Tipologia de startups que busquem











Startups que estiguin liderades per persones emprenedores compromeses
amb el projecte
Tinguin un equip de treball consolidat
Que la solució que proposen doni resposta al repte plantejat pel SuaraLab
Siguin innovadores en la solucions dels problemes i necessitats
Siguin escalables i tinguin potencial de creixement.
Es prioritzen projectes en fase inicial, amb un MPV i un CANVAS estudiat
Es valorarà 1 any d’experiència mínima
Que no tinguin problemes legals ni financers
Amb predisposició a participar en els Programa d’incubació durant 6 mesos

6. Disruptive Homecare Startup Challenge
SuaraLab ofereix a les startups seleccionades:

• Participació al Bootcamp
L’equip de SuaraLab acompanyarà les startups per identificar les necessitats formatives
de l’equip i del projecte, posant els recursos necessaris per fer créixer la startup.
• Mentoratge social
Cada projecte tindrà a la seva disposició el recolzament d’un director de projectes de
l’equip de SuaraLab mitjançant el qual es canalitzarà la interlocució i l’assistència.
• Assessorament i suport
SuaraLab posa els professionals de la cooperativa a disposició dels projectes per suport
en les diferents àrees ( administratiu, fiscal, comunicació, màrqueting, comptable, etc.,
durant el programa)
• Espai de treball al districte 22@ de Barcelona, en funció de la situació epidemiològica
Les persones emprenedores de es startups seleccionades tindran accés a les
instal·lacions de Suara Cooperativa, situades al districte 22@ de Barcelona, en funció de
la situació epidemiològica.
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• Aliances i Networking
Compartir espai a les oficines corporatives de Suara amb altres emprenedors i
professionals contribueix a crear una vibrant atmosfera d'intercanvi de coneixements i
col·laboracions conjuntes. SuaraLab organitza esdeveniments i xerrades on coneixeràs
professionals destacats amb molt a aportar-te.
• Suport en la recerca de finançament
Acompanyament i assessorament en la recerca de finançament.
• Proves pilot
Suara posa a disposició de les startup allotjades, els diversos serveis que gestiona com
a espai per poder provar els productes resultants del programa d’ incubació.

7. Compromís
• Dedicació al Challenge almenys d'una persona durant els 6 mesos.
• Permanència de la persona líder i l'equip fundador del Projecte durant tot el
Challenge
• Reporting periòdic de seguiment a SuaraLab

Per a més informació:
innovacio@suara.coop
Twitter: @SuaraLab
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