Regler Venture cup 2020
Vinneren av Venture cup vil bli valgt ut på følgende måte:
Etter innlevering av konkurranse materialet vil bedriften bli bedømt av en nøye utvalgt jury. Her går de
10 beste fra regionen videre til den regionale finalen. Her skal bedriften framføre en pitch for jury og
for publikum, fra den regionale finalen går 2 bedrifter videre til den nasjonale finalen.

Grunnleggende krav for deltagelse
Bidraget kan leveres av en enkeltstudent eller gruppe, som da går på en norsk høyskole eller
universitet. En gruppe må inneholde minst 50% studenter. Det vil si at gruppen kan bestå av to
studenter og to i jobb, eller en student og en professor, osv. Minimum en student i teamet må være
tilknyttet et universitet eller høyskole i Norge på bachelor eller masternivå. Man melder seg på den
regionen man hører til.

Format på konkurranse materialet
For å få muligheten til å møte i den regionale finalen og videre konkurrere om pengepremie og
veiledning er bedriften nødt til å levere inn et pitch deck. For mer informasjon om Pitch deck, se vår
guide her.
Supplement til pitch deck kan være:

•
•

Video som presenterer ideen. Maksimum 8 minutter.
Et skriftlig tillegg kan være på maksimum 1000 ord.

Team
Dersom deltakerne har et Brønnøysundregisteret foretak, må minst 50% av andelene eies av
studentene som deltar. (Problem, da det vil komme et fag som alle kan ta. Hvordan skal vi gjøre dette
da?)

Språk
Innsendte dokumenter skal skrives på norsk, men det kan søkes om å få levere dokumenter på
engelsk ved særskilte tilfeller. Det vil være nasjonal koordinator sammen med lokal koordinator som
tar den endelige avgjørelse.

Bosted
Alle bedrifter som deltar, er nødt til å ha minst en deltaker som bor i Norge. Dette gjelder også om man
har student visa i Norge.

Finansiering
Deltakeren kan ikke ha mottatt mer enn 250 000 kr i innskutt egenkapital. Dette gjelder kun før
påmelding til Venture cup. Innovasjon Norge og andre statlige støtteordninger er unntatt denne
regelen.

Eierskap av ideen
Alle rettigheter tilhører i sin helhet en eller flere av de undertegnede lagmedlemmer, eksklusive
rettigheter som TTO/universitetene sitter på. Om idéen og/eller en eller flere lagmedlemmer med
opprinnelig rettighet helt eller delvis avstår fra videre engasjement, eller om utenforstående tilkommer,
må rettighetshaverne angis og eierforholdet omkring aktuelle rettigheter (f.eks. patentinnehavere,
varemerker etc.) angis eksplisitt.
Ved et team bestående av studenter og forskere/næringsliv/andre, må det være lagt opp til at
studentene skal fortsette sitt engasjement, eller inneha eierandeler, i bedriften etter konkurransens
slutt.

Deltagelse ved tidligere brukt ide
Man kan delta i Venture Cup så mange ganger man vil så lenge man er student. Dersom
man har vunnet en regional finale kan man ikke delta med samme bidrag/idé på nytt. Deltar
man i siste- semester av sitt studie, vil man ha anledning til å delta frem til og med nasjonal
finale inneværende Venture Cup sesong.

Informasjon som skal hemmeligholdes
Konfidensialitetsavtalen er begrenset til informasjon som veiledere, jurymedlemmer og sekretariatet
får tilgang til under konkurranseperioden. I den grad det forekommer kontakt mellom nevnte personer
og tidligere deltakere etter konkurranseperioden må undertegnede lagmedlemmer selv sikkerstille
fortsatt konfidensialitet. Beskyttelse av eventuelle immaterielle rettigheter må sikkerstilles av
deltakerne selv, også under konkurranseperioden.

Annet
•
•
•
•
•
•

Veiledere og jurymedlemmer opptrer selvstendig og ikke på vegne av arrangørene av Venture
Cup.
Undertegnede lagmedlemmer er innforstått med at veiledere og arbeidsgruppene for Venture Cup
arbeider på frivillig basis, og dermed ikke er formelt forpliktet til å bistå deltakerne med fagmessig
eller organisatorisk assistanse.
Hvert lagmedlem har lest konkurransebestemmelsene og samtykker med sin underskrift at laget
er berettiget til å delta i Venture Cup under gjeldende konkurranseregler. Videre samtykker
lagmedlemmene i at Start Norge kan endre regelverket uten å rådføre seg med deltakerne.
Dersom studenter ved norske utdanningsinstitusjoner uten et Start-lokallag melder man seg på
gjennom idea hunt plattformen.
Det er deltakers ansvar å sørge for å sende inn nødvendig informasjon innen gitte frister.
Når man kommer til regional finale må man dokumentere at man har medlemmer i bedriften som
studerer ved et norsk universitet.

Ved tvilstilfeller, vil nasjonal koordinator for Venture Cup Norge avgjøre om bidraget oppfyller
kravene for deltagelse eller ikke.

