Pressemeddelse fra CareWare-Next – 3. maj 2017

CareWare-Next offentliggør nominerende i Idé- og Iværksætterkonkurrencen
Dommerpanelet i CareWare-Next har i dag offentliggjort de nominerede til Idé- og Iværksætterkonkurrencen. De
nominerede vil frem til det store finaleshow, der i år holdes 7. juni på Dokk1, deltage i et acceleratorforløb hos
CareWare-Next Innovationskonsulent, Sussi Bianco, hvor deres idéer vil blive testet og udfordret. Den faglige
sparring er med henblik på, at gøre de nominerede endnu skarpere på deres løsning, inden de under finaleshowet
skal præsentere deres forslag for dommere samt potentielle investorer og offentlige samarbejdspartnere.
Ambitionsniveauet blandt de nominerede i dette års CareWare-Next konkurrence er højt, og dette med stor
tilfredshed hos dommerpanelet. CareWare-Next dommerne, der består af en række kompetente profiler med
ekspertise inden for Health-området inklusiv udvikling af produkter og forretningsudvikling af virksomheder
inden. De ser frem til at være mentorer for de nominerede, som de nøje har håndplukket blandt dette års CareWareNext ansøgere fra hele landet.
“Som vi også så sidste år, så er niveauet tårnhøjt blandt deltagerne. Det har derfor været svært at finde ud af,
hvilke idéer og startups der skulle gå videre til finaleshowet. De idéer og startups som vi har nomineret til finalen,
adresserer en bred vifte af problemområder, og mange af dem gør det på en særdeles nytænkende og innovativ
måde. Mange af de nominerede forslag til velfærdsteknologiske løsninger har et internationalt potentiale, og
samtidig kan flere af løsningerne også bruges i andre markeder, end de umiddelbart selv har lagt op til i deres
forretningsmodel,” siger Preben Mejer –
konkurrencen.

IT-ekspert hos NorthCap og mangeårig dommer i CareWare-Next

Simon Skafdrup, Founding Partner & CEO hos 3PART og en del af dommerpanelet, er også imponeret over det
høje niveau af velfærdsteknologiske løsninger, de nominerede i dette års CareWare-Next konkurrence kommer
med: “CareWare-Next kobler ny teknologi med en målgruppe, som er udfordret i deres dagligdag – hvad end det
er unge eller ældre. De nominerede med deres produkter er et eksempel på, hvordan man formår at lave en
brobygning mellem brugerne, deres behov og ny teknologi.”
Læs mere om de nominerede på carewareweb.dk. under fanen Innovation
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FAKTA: CareWare-Next Innovation & Entrepreneurship
CareWare-Next afholder for 5. år den nationale konkurrence i velfærdsinnovation. Blandt ansøgerne udvælges
otte til et acceleratorprogram, der leder frem til dommernes udpegning af vinderne af hhv. en Idépris og en
Iværksætterpris. CareWare-Next Innovation & Entrepreneurship arbejder for at fremme udvikling og
implementering af nye produkter og services i den danske sundheds- og velfærdssektor. Alle interesserede er
indbudt til samarbejdet, som skal fremme udvikling af nye innovative løsninger.
CareWare-Next Iværksætterprisen
Prisen går til en iværksættervirksomhed, der befinder sig i opstartsfasen med en prototype i aftestning eller med
få kunder. CareWare dommerpanelet prioriterer den idé, de vurderer samlet set har det største vækstpotentiale
målt ud fra ”lovende produkt”, ”organisation med de nødvendige kompetencer” og ”realistisk forretningsmodel”.
CareWare-Next Idéprisen
Idéprisen går til den idé, som CareWares dommerpanel vurderer, vil skabe størst værdi for samfundet og
borgerne, hvis den realiseres. Med denne pris ønsker kredsen bag CareWare-Next positivt at skubbe til
idéskabelsen i Danmark.
Præmierne for begge priser:
Accelerator-program – reserver maj / juni:
Fra nominering til finale vil du blive en del af et kort og intensivt accelerator-program, der har til
mål at styrke din ide/startup samt forberede dig/jer til pitch af løsning for dommerpanelet.
Aktiviteterne i programmet vil hovedsageligt foregå online eller over telefonen. Indholdsmæssigt
vil aktiviteterne tage afsæt i de beskrevne vurderingskriterier suppleret med pitchtræning – men
tilpasset jeres ansøgning/nominering i konkurrencen, herunder igen mhp. at optimere dig/jer/ og
løsningen til den individuelle fremlæggelse på CareWare-Next Finale Eventen.
CareWare-Next Finale Event - reserver den 6-7 juni:
Dag 1: Du fremlægger din ide/startup for dommerteamet. 5 minutter fremlæggelse, 15 minutters
spørgsmål fra CareWare-Next dommerteamet.
Dag 2: Du fremlægger for potentielle offentlige samarbejdspartnere/kunder og etablerede
virksomheder, der er interesserede i strategiske samarbejder. Dagen afsluttes med en åbent Finale
Event hvor konkurrencens vindere kåres.
NYHED: Ekspertsparring, kundeadgang og blåstempling. Allerede som nomineret i CareWareNext konkurrencen tilbyder vi dig en række unikke muligheder. Du kan blive udtaget til at udstille
på CareWare-Konferencen 2018, der viser de allernyeste velfærdsløsninger. Du kan også blive
inviteret til at komme i et afklaringsforløb i forhold til at modtage investering, du kan blive

udvalgt til at indgå i et OPI samarbejde, eller du kan blive valgt til at præsentere løsningen på en
CareWare-Præsentationsdag – eller en virksomhed kan spotte dig som strategisk
samarbejdspartner. Hold øje med hjemmesiden for de muligheder en nominering giver dig.
Præmien:
•

En blåstempling af løsningen. Den åbner effektivt døre til blandt andet investering og
samarbejder med det offentlige.

•

3 måneders gratis plads i StartupLabi INCUBA Science park i Aarhus, samt adgang til
deres Mentornetværk - eller evnt hos samarbejdspartnere andre steder i landet.

•

Relationer er basen for succes. Derfor vinder de to bedste ansøgere et mentorteam i et år,
bestående af CareWare-Next dommere. Det giver mulighed for at realisere idéen i samspil
med kompetente partnere med et stærkt netværk og stor erfaring indenfor
velfærdsløsninger. Læs mere om dommerteamet her.

CareWare-dommerteamet/mentorteamet:
Bo Sejr Frandsen, Adm. direktør hos It-Forum
Christian Graversen, Adm. direktør hos WelfareTech
Ivan Kjær Lauridsen, Velfærdsteknologichef i Aarhus Kommune
Klaus Veng, Project Manager hos MedTech Innovation Consortium
Kresten Nørgaard Christensen, Direktør hos Develco Innovation
Otto Bjerg Hausgaard, Investment Manager hos CAPNOVA
Simon Skafdrup, Partner 3PART a/s
Preben Mejer, Teknologi-ikon og investor

CareWare – partnerkredsen:
Kredsen bag CareWare er: Aarhus Kommune, MTIC, MarselisborgCentret, den socialøkonomiske virksomhed
Teknologi i Praksis og Konsulenthuset Sussi Bianco.

