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Opslag:  
 
Årets Videnbaserede Iværksætter Pris 2020 
 
Med prisen som årets videnbaserede iværksætter ønsker Innovationsfonden at hylde de 
ekstraordinære iværksættere, der har skabt dokumenteret værdi. 
 
Formål 
Ambitionen er at hædre og belønne et iværksætterteam, som med et innovativt produkt, 
en service eller ny proces har skabt en succesrig virksomhed, der kan dokumentere for-
retningsmæssig værdi og værdiskabelse i form af vækst og beskæftigelse og/eller løsning 
af samfundsudfordringer. Virksomheden kan f.eks. have stort/stigende salg og indtjening 
i forhold til investeringen, tiltrukket yderligere hard money investering, fremvise stor udbre-
delse og løsning af en udbredt udfordring for en større brugergruppe el.lign. 
 
Vinderne af Iværksætterprisen forventes yderligere at være inspirerende rollemodeller for 
andre videnbaserede iværksættere, f.eks. i kraft af at kunne demonstrere læring pga. fejl 
eller uheld i iværksætterkarrieren, at have givet erfaring tilbage til iværksættermiljøet el. 
lign. 
 
Prisen skal derved stimulere til yderligere vækst og beskæftigelse i Danmark og/eller løs-
ning af væsentlige samfundsudfordringer og samtidig opmuntre til videnbaseret iværksæt-
teri. 
 
Prisen 

• Prisen gives til én udvalgt iværksættervirksomhed og kan tildeles et team på op til 
tre personer i virksomheden.  

• Prismodtagerne tildeles hver en personlig hæderspris på 100.000 kr. 
 
Innovationsfonden uddeler årets videnbaserede iværksætterpris ved et særligt arrange-
ment i starten af 2020. 
 
Indstillinger 
Indstillinger kan indsendes af alle, inklusiv virksomheder, aktører fra økosystemet for 
iværksætteri, universiteter, forskningsinstitutioner, technology transfer organisationer, 
GTS institutter samt relevante brancheorganisationer eller offentlige institutioner. 
 
Kandidater kan ikke bringe sig selv i betragtning.  
 
Der opfordres til at indstille både kvinder og mænd.  
 
Indstillinger af kandidater skal indsendes via e-grant, der er fondens ansøgningsportal. 
Indstillingen skal indeholde en begrundelse, herunder en præcis beskrivelse af innovati-
onshøjden, omsætning af viden, værdiskabelsen på kort og lang sigt og forretningspoten-
tialet. Kandidatens eller kandidaternes specifikke og kvantitative bidrag skal tydeligt 
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fremgå sammen med en angivelse af, hvorfor de også vil være gode rollemodeller i forhold 
til videnbaseret iværksætteri. 
 
Relevant dokumentation i form af for eksempel salgstal, patenter eller patentansøgninger, 
økonomiske eller statistiske data eller andre konkrete effektdata for virksomhed eller sam-
fund skal vedlægges. Desuden skal kandidaternes CV’er indgå i indstillingen. 
 
Prisen kan kun tildeles iværksættere, der har modtaget en investering fra Innovationsfon-
den under Innobooster, Innofounder og/eller InnoExplorer programmet. Investeringen skal 
være i gang eller være afsluttet efter den 3. november 2014.   
 
Vurderingskriterier 
 
Iværksætterne skal have skabt stor værdi og/eller have potentiale til at skabe stor værdi 
for det danske samfund i form af konkrete og dokumenterbare resultater. Deres resultater 
skal samtidig demonstrere værdien af videnbaseret iværksætteri. 
 
Indstillede iværksættere til prisen, der alle tidligere har modtaget investering fra Innovati-
onsfonden, vil specifikt blive vurderet på baggrund af: 
 

I. Nyhedsværdi og innovationshøjde i iværksætternes løsning 
 

II. Det dokumenterede bidrag til værdiskabelse for Danmark, enten i form af økonomisk 
vækst og beskæftigelse og/eller løsning af samfundsudfordringer Forretningspotentia-
let og løsningens udbredelsespotentiale 
 

III. Iværksætterens eller iværksætternes potentiale som effektiv rollemodel og inspirator 
for videnbaseret og værdiskabende iværksætteri 

 
Vurderingsprocessen 
De indstillede kandidater til årets videnbaserede iværksætter pris bliver fagligt vurderet fra 
Innovationsfondens Innobooster, Innofounder, InnoExplorer, Erhvervsforsker og Grand 
Solution teams og Innovationsfondens ledelse, der indstiller kandidater til Innovationsfon-
dens bestyrelse, som foretager den endelige udvælgelse af prismodtagerne. 
 
Indstillingsfrist 
Deadline er torsdag d. 5. november 2019, kl. 12:00 
Indstillingsskemaet er tilgængeligt på e-grant.dk, Innovationsfondens ansøgningsportal. 
 
Kontaktpersoner:  
 
Program Officer Jane Thomsen 
Tlf: 61 90 50 21 
E-mail: jane.thomsen@innofond.dk 
 
Regional Program Officer Johan-Ulrik Lervang 
Tlf: 61 90 50 78 
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E-mail: johan-ulrik.lervang@innofond.dk 
 
Senior Programme Officer Søren Jensen 
Tlf: 61 90 50 16 
E-mail: soren.jensen@innofond.dk 
 
 
 


