INNOVATIONSKONKURRENCE 2018
Konkurrenceregler
For at deltage i konkurrencen skal du benytte ansøgningsskemaet, som du finder på
www.agropark.dk/innovationskonkurrence.

Projektforslaget må max. fylde fem A4 sider.
Forretningsidéen skal være formuleret som en forretningsmodel (en visualisering af hvordan ansøger
kommer til at tjene penge). Bilag kan vedlægges som yderligere dokumentation. Skemaet udfyldes så
detaljeret som muligt og kan muligvis ikke besvares fyldestgørende på enkelte punkter.
Alle projektforslag vil blive vurderet på baggrund af de opstillede bedømmelseskriterier, som du finder på
www.agropark.dk/innovationskonkurrence.

Hvem kan deltage?
Alle personer, der har en forretningsidé inden for det biobaserede samfund (jordbrug, fødevarer, bioenergi
og miljøteknologi). Det er et krav for at deltage i konkurrencen, at der ikke er registreret salg på ideen.

Forskere, PhD.-Studerende, private virksomheder, landmænd etc.
Vi ønsker især at sætte fokus på kommercielle projektmuligheder fra personer ved forskningsinstitutioner,
universiteter og vidensinstitutioner inden for landbrug, fødevare, bioenergi og miljøteknologi samt alle, der
er tilknyttet disse institutioner (studerende, Ph.d.-studerende, gæsteforskere, etc.). Der er ingen
begrænsninger i forskellige faggruppers deltagelse i konkurrencen.
Desuden håber vi at tiltrække ansøgninger fra private virksomheder, landmænd, konsulenter,
videnspersoner m.v., som kan deltage på samme vilkår, hvis deres idé har et højt vidensindhold og en
væsentlig nyhedsværdi.

Flere personer kan gå sammen om et projektforslag
Forslagene kan indsendes i et samspil med en forskningsinstitution, en virksomhed og lignende, men
forslagsstilleren skal være en person. Hvis et projektforslag baseres på et forskningssamarbejde, som er
udført i samarbejde med medarbejdere fra en anden forskningsinstitution eller virksomhed, er det en
forudsætning for deltagelse, at dette er anført, og at eventuelle rettigheder til projektet er søgt afklaret ved
forslagets indsendelse. Vi opfordrer til, at eventuelle rettighedsmæssige elementer afklares med
arbejdsgiveren inden fremsendelse af projektforslaget.

Sidste frist for indsendelse af projektforslag er 12. oktober 2018
Ansøgningsskema sendes via e-mail til Julie Laursen, Agro Business Park, på student1@agropark.dk inden
den 12. oktober 2018.
Agro Business Park er ansvarlig for, at indsendte projekter behandles fortroligt og opbevares på forsvarlig
måde. Alle deltagere vil blive underrettet, når deres projekt er modtaget og registreret.
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Vinderen kåres ved et arrangement i november
Arrangementets program og tidspunkt for kåring af vinderne offentliggøres senere. Læs mere herom på
www.agropark.dk/innovationskonkurrence.

Baggrunden for konkurrencen
Agro Business Park A/S lancerer Innovationskonkurrencen 2018 for at stimulere iværksætteri inden for
landbrug, fødevarer, biomasse og miljøteknologi. Innovationskonkurrencen er en idékonkurrence.

Dommerkomité
De indsendte forslag vil blive bedømt af en dommerkomité. Læs mere om dommerkomitéen på
www.agropark.dk/innovationskonkurrence.
Dommerkomitéens afgørelse er endelig. Dommerkomitéens medlemmer har tavshedspligt om
projektforslagenes indhold. Dommerkomitéen kan søge faglig assistance hos eksterne sagkyndige, der
underskriver hemmeligholdelseserklæring.

Præmie
Der udloddes tre præmier á kr. 50.000. Præmierne er personlige og udbetales uanset det videre forløb mht.
kommercialisering af forretningsidéen. Gevinsten skal beskattes. Yderligere information om præmierne er
tilgængelig på www.agropark.dk/innovationskonkurrence.

Yderligere information
Sekretariatet for Innovationskonkurrence 2018 varetages af Agro Business Park, der vil kunne svare på
spørgsmål i relation til konkurrencen. Kontakt:
Kathrine Vejgaard Stage
Agro Business Park
Agro Food Park 13
8200 Aarhus N
Tlf. 89 99 25 25
kvs@agropark.dk

Jacob Mogensen
Agro Business Park
Niels Pedersens Allé 2
8830 Tjele
Tlf. 89 99 25 12
jm@agropark.dk

Claus Mortensen
Agro Business Park
c/o Symbion A/S
Fruebjergvej 3, 2100 København Ø
Tlf. 89 99 25 13
cm@agropark.dk

Arrangører
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Sponsorer for innovationskonkurrencen 2018
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