IDÉKONKURRENCE 2021
Konkurrenceregler
For at deltage i konkurrencen skal du benytte ansøgningsskemaet.

Ansøgningens omfang
Ansøgningen må max være 5 A4 sider i den anvendte skriftstørrelse (Calibri 10). Idéen skal være beskrevet
som en forretningsmodel - dvs. en visualisering af, hvordan ansøger kommer til at tjene penge på den. Bilag
kan evt. vedlægges som yderligere dokumentation, men begræns det så vidt muligt. Skemaet udfyldes så
detaljeret som muligt inden for de angivne rammer og kan muligvis ikke besvares fyldestgørende på
enkelte punkter.

Hvem kan deltage?
Alle personer, der har en forretningsidé med relation til fødevare og bioressourcer med nyhedsværdi og et
videnniveau af en vis højde. Det er et krav for at deltage i konkurrencen, at der ikke er registreret salg på
idéen/produktet/servicen/konceptet endnu. Du behøver derimod ikke have et CVR-nummer for at deltage.

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 den 1. oktober 2021
Ansøgningsskema indsendes via dette link: https://podio.com/webforms/22675611/1603086.
Food & Bio Cluster Denmark er ansvarlig for, at indsendte projekter behandles fortroligt og opbevares på
forsvarlig vis. Alle deltagere vil blive underrettet, når deres projekt er modtaget og registreret.

Bedømmelseskriterier
AKTUALITET
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Er idéen relevant i forhold til fødevare og bioressource sektoren? I hvor høj grad bearbejder idéen en aktuel
problemstilling inden for relevante erhverv?
TEKNOLOGISK OG VIDENSMÆSSIG NYHEDSVÆRDI
Er der tale om ny viden eller ny teknologi? Er der tale om aktiviteter, som på grundlag af ny viden udvikler
nye muligheder, der ved udnyttelse skaber en merværdi?
KOMMERCIELT POTENTIALE
Er der et potentielt marked for idéen, og hvorledes ser perspektiverne ud herfor? Er det muligt at
positionere sig i markedet i forhold til eksisterende og fremtidige konkurrenter?
REALISERBARHED
Er idéen realiserbar i henhold til såvel tekniske som økonomiske aspekter inden for rimelig tid?

Vinderen kåres ved et arrangement 11. november 2021
Arrangementets program og tidspunkt for kåring af vinderne offentliggøres senere. Hold dig opdateret på
www.foodbiocluster.dk. Sæt gerne et kryds i kalenderen, så dagen er fri, hvis ansøgningen bliver udvalgt
som én af de 10 finalister, der inviteres til at pitche. Du får besked om, om du er en af de udvalgte ca. to
uger før kåringsarrangementet.

Dommerkomité
De indsendte forslag vil blive bedømt af en dommerkomité. Dommerkomité mødes 26. oktober og
gennemgår alle indkomne ansøgninger.
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.
De tre vindere får også tilbudt tre måneders gratis ophold i et af vores innovationsmiljøer i hhv. Viborg
(Agro Business Park, Tjele), Aarhus (Agro Food Park, Skejby) eller København (Copenhagen Agrifood
Incubator, Symbion). Under det gratis ophold tilbyder vi sparring og vejledning på din forretningsplan,
kontakter via vores netværk og brugbart input i forhold til at opnå yderligere finansiering andre steder.

Food & Bio Cluster Denmark – Idékonkurrence 2021
side 2 af 3

Yderligere information
Sekretariatet for Idékonkurrence 2021 varetages af Food & Bio Cluster Denmark, der vil kunne svare på
spørgsmål i relation til konkurrencen.
Kontakt venligst:
Thomas Hornbæk Jakobsen
Tlf. 61 77 06 82
tja@foodbiocluster.dk

Jacob Mogensen
Tlf. 61 71 87 62
jm@foodbiocluster.dk
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