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Ansökan om verksamhetsstöd för Venture Cup 20202022
Sammanfattning
Venture Cup genomför varje år en rikstäckande idétävling för
entreprenörer. Denna har som mål att stimulera tillväxt i
näringslivet i Sverige. Konceptet bygger på en väl beprövad metod
där deltagarna utvecklar sina idéer till morgondagens företag.
Venture Cup har sedan 2010 erhållit årligt bidrag från Lunds
kommun, som minst 25 tkr och som mest 100 tkr, i samband med att
Sverigefinalen hölls i Lund 2017. År 2018 fick Venture Cup ett
verksamhetsbidrag på 75 tkr.
I januari 2019 ansökte Venture Cup om verksamhetsstöd för
perioden 2019-2021, med 100 tkr per år. Ansökan avslogs av
kommunstyrelsen i mars 2019 med hänsyn till Lunds kommuns
ekonomiska utmaningar.
Venture Cup har nu inkommit med en ny ansökan om
verksamhetsstöd i form av ett regionalt partnerskap, på 100 tkr per
år under tre år (2020-2022)
Kommunkontoret föreslår kommunstyrelsen att ansökan avslås.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 5 november 2019
Ansökan om verksamhetsstöd Venture Cup 2020-2022
Kommunstyrelsens beslut den 6 mars 2019 § 61, KS 2019/0065
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Beslutet bedöms inte påverka barn.
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Ärendet
Venture Cup är en ideell organisation som bildades 1998. Konceptet
har utvecklats till en serie av olika tävlingsmoment som hjälper
entreprenörer att utveckla sina idéer till framgångsrika
affärskoncept. Syftet är att skapa fler hållbara tillväxtföretag i
Sverige.
Varumärket Venture Cup ägs och drivs av Stiftelsen Venture Cup
Sverige. Verksamheten bedrivs i fyra regionala organisationer.
Venture Cup Syd har upptagningsområde Skåne, Blekinge, Kalmar
och Kronobergs län och regionkontoret finns på Ideon Science Park i
Lund.
Organisationen stöds av flera högskolor och universitet i Sverige och
drivs i samarbete med näringsliv och offentlig sektor.
Venture Cup söker verksamhetsstöd från Lunds kommun på totalt
100 tkr per år under perioden 2020-2022 i form av regionalt
partnerskap. Av ansökan framgår att Venture Cup även välkomnar
mindre belopp.

Ekonomi 2019
Tillväxtverket
Privata regionala partners
Region Skåne
Lund Universitet
Karolina Ventures
Ideon Wihlborgs
Totalt

600 tkr
100 tkr
175 tkr
50 tkr
100 tkr
150 tkr
1 175 tkr
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Kommunkontorets kommentar
Kommunstyrelsen har beviljat bidrag till Venture Cup Syd sedan
2010. Som minst har organisationen erhållit 25 tkr och som mest
100 tkr i samband med att Sverigefinalen hölls i Lund. 2018 erhöll
Venture Cup 75 tkr.
Venture Cup Syd omfattar en region med ett 50-tal kommuner och
flera universitet och högskolor. Lunds kommun är trots detta den
enda kommun i regionen som bidragit till Venture Cup.
Kommunkontoret vill understryka att Venture Cup metod fungerar
mycket väl och bidrar till att nya bolag bildas och utvecklas i Lund
och i regionen. Dock har Lunds kommun att ta hänsyn till
prioriteringar inom alla verksamhetsområden. Under 2020 har
samtliga förvaltningar uppdrag att verkställa genomgripande
effektiviseringar.
Den ansökan som inkom i januari 2019 och avsåg 2019-2021 avslogs
av kommunstyrelsen bland annat med hänsyn till Lunds kommuns
ekonomiska utmaningar. Kommunkontoret tolkar detta beslut som
att en ny ansökan tidigast kan prövas inför verksamhetsåret 2022.
Kommunkontoret föreslår kommunstyrelsen att avslå Venture Cups
ansökan för 2020-2022.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
besluta
att
att

avslå ansökan om verksamhetsbidrag för Venture Cup 20202022
en eventuell ny ansökan kan prövas tidigast inför
verksamhetsåret 2022

Christoffer Nilsson
kommundirektör
Beslut expedieras till:
Akten
Venture Cup
Näringslivsenheten

Carin Hillåker
Bitr kommundirektör

