Tävlingsregler för IDEA
Hur kommer vinnarna att utses?
När deadline har passerat så kommer de inlämnade idéerna att genomgå två olika juryprocesser.
Först sker en screeningprocess där de bästa idéerna väljs ut av en screeningjury.
Därefter kommer juryn för respektive region (som företräder Nord, Öst, Väst och Syd) att
bestämma vilka av de utvalda idéerna som kommer att platsa på Topp20-listan för Venture Cup
IDEA.
Utöver juryn, så kommer vårt professionella nätverk att ge feedback, betygsätta och gilla
idéerna på den digitala plattformen. Detta påverkar dock inte vilka vinnarna blir utan är enbart
en chans för de tävlande att expandera sitt nätverk och få mer feedback. I Venture Cup IDEA
kommer juryn att bedöma företagets idé, skalbarhet och trovärdighet.

Format

Språk

Du får presentera din idé på vilket av följande
sätt du själv vill. Däremot bedömer juryn inte
mer än sammanlagt:
- Max 1 min video
- Max 1000 ord
- Maximalt 3 bilder

Du kan berätta om din affärsidé antingen på
svenska eller på engelska.
Ditt val av språk påverkar inte dina chanser
att vinna.

Boende i landet
Alla tävlande lag 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 med koppling till idén du tävlar med får inte överstiga
100 000 kronor totalt. Lån, ekonomiskt stöd och bidrag räknas inte med i ovan nämnt belopp.
Med ekonomiskt stöd och bidrag refererar vi till:
- Stipendier
- Vinster eller prispengar från andra tävlingar
- Företagsstöd från VINNOVA
- Innovationskuponger
Finansiering genom försäljning till kunder är något vi ser som något positivt, men fram till att
tävlingen Venture Cup IDEA är över så kan försäljningen inte överstiga 100 000 SEK. Eget
kapital och investeringar kan göras, återigen så länge det inte överstiger det maximala beloppet
på 100 000 kronor.

Återkommande i tävlingen
Du får tävla med samma idé igen, men bara om du inte har blivit uppmärksammad på
Topp20-listan med samma idé tidigare, eller har presenterat din idé inför den regionala juryn ett
föregående år.

Sekretess
Du har möjlighet att hålla informationen dold från allmänheten när du laddar upp din idé i digitala tävlingsplattformen (som till exempel din affärsmodell). Du kan göra det genom att se till att
det du vill dölja är begränsat till fälten markerade som ”dold information”. Denna information kan
endast ses av medlemmarna i juryn och medarbetarna vid Venture Cup, som alla har undertecknat sekretessavtal.

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 det klargöras hur och/eller vilka delar av idén som får användas
mellan parterna, alt. utan rättigheter, innan de deltar i tävlingen.

När du väljs ut som finalist
Minst en lagmedlem måste delta i alla jurymöten, samt vid Topp20-eventet.

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

When in doubt
I tvivelaktiga fall gällande regler för tävlingen förbehåller sig Venture Cup rätten att ta det
slutliga beslutet gällande någon av ovanstående regler eller situationer.

Läs mer om Venture Cup på: www.venturecup.se

