Regler STARTUP
Vinnaren i STARTUP utses på följande sätt: Efter avslutad tävlingsomgång kommer samtliga
inlämnade tävlingsbidrag att läsas och bedömas av vår screeningjury. De bästa i varje region
sammanställs och presenteras för juryn. Av de tio nominerade utser våra regionala jurygrupper
vilken idé som vinner vilket pris. Dessa idéer kommer att pitcha personligen framför juryn och
får vänta till regionfinalen då vinnarna avslöjas på scen. Juryn utvärderar och bedömer idén,
trovärdighet, skalbarhet och team.
Publiken ger feedback och gillar idéerna. Antalet likes idén får bestämmer inte om du vinner
eller inte, det är mer som ett verktyg för att skaffa sig mer publicitet på plattformen och genom
det mer feedback.

Format
Alla är välkomna att tävla i Venture Cup STARTUP. För att ha möjlighet att träffa jury och
tävla och prispengar, kräver vi att ett Pitch Deck lämnas in. För mer information om vad detta
är och vad den bör innehålla, se vår guide “How to create a Pitch Deck”.
Observera att:
●
●
●

Ditt pitch deck får inte vara längre än 20 slides.
Video som presenterar din idé får vara max 10 minuter lång.
Eventuell ytterligare beskrivande text får vara max 2000 ord.

Kom ihåg - känslig information som du önskar hålla dold ska skrivas in i fälten under “hidden
information”. Denna information kan endast ses av juryn, nätverk och medarbetarna vid
Venture Cup, som alla har undertecknat sekretessavtal.

Språk
Du väljer själv om du vill kommunicera på svenska eller engelska.

Boende i Sverige
Alla tävlande team måste ha minst en person som bor i Sverige. Du räknas som boende i
Sverige även om du är här på ett tillfälligt studentvisum.

Finansiering
Finansiering, intäkter eller investeringar får inte överstiga 1,000,000 SEK totalt. Lån,
ekonomiskt stöd och bidrag är uteslutna från ovan nämnda belopp.
Med finansiellt stöd och bidrag hänvisar vi till:
● Stipendier
● Vinster eller prispengar från andra tävlingar

●
●

Företagsstöd från VINNOVA
Innovationscheck

Finansiering genom försäljning till kunder är något vi ser som något positivt, men fram till tiden
när du tävlar i Venture Cup STARTUP kan försäljningen inte överstiga 1,000,000 SEK. Eget
kapital och investeringar kan göras, återigen upp till det maximala beloppet 1,000,000 SEK.
Om du har några oklarheter eller frågor gällande finansiering, tveka inte att kontakta vår
support, support@venturecup.se, som kommer kolla på just din unika situation.

Äga din idé
För att tävla i Venture Cup måste du äga rätten till idén och dess intellektuella egendom som
ska utnyttjas. Affärsidén får inte anses vara stulen. Om en institution eller ett holdingbolag
äger de immateriella rättigheterna ska detta klargöras mellan parterna innan deltagande i
tävlingen.

Återkommande i tävlingen
Du får tävla med samma idé igen, förutsatt att du inte har presenterat din idé inför juryn
tidigare.

Sekretess
Du har möjlighet att hålla informationen dold från allmänheten när du laddar upp din idé på
tävlingsplattformen. Var noga med att se till att det du vill dölja är begränsat till fälten under
“hidden information”. Denna information kan endast ses av juryn, nätverk samt medarbetarna
vid Venture Cup, som alla har undertecknat sekretessavtal.

När du väljs ut som finalist
Minst en teammedlem måste ha möjligheten att delta i det Regionala- samt eventuellt
Nationella jurymötet och finaler för att ha möjlighet att vinna.

Kan alla tävla?
Alla kan tävla, förutom heltidsanställda på Venture Cup, samt Venture Cups jury som inte får
tävla på grund av risken för jäv. Heltidsanställda och juryn är förbjuden från deltagande i
tävlingen i sex (6) månader från att denne avslutat sin anställning eller sitt engagemang i
Venture Cup.

Vid tvivelaktiga fall
I tvivelaktiga fall har Venture Cup rätten att ta det slutliga beslutet gällande någon av
ovanstående regler eller situationer.

