Venture Cup - ansökan om
verksamhetsstöd

Verksamhetsbeskrivning
Venture Cup genomför varje år en rikstäckande idétävling som med tiden har vuxit till världens största i sitt slag.
Organisationen stöds av de ﬂesta högskolor och universitet i Sverige och drivs i samarbete med näringsliv och offentlig sektor.
Venture Cup består av en nationell organisation, med fyra regionala kontor för att ha starka regionala förankringar. Venture
Cup Region Syd är förlagt i Lund och täcker Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronobergs län.
Varje år tar vi, med hjälp av vår jury, fram en nationell lista med de 20 hetaste idéerna i Sverige. Efter detta följer vårens
tävlingsomgång där vi har 4 olika priser som delas ut på regionsﬁnalerna. De 4 vinnarna från regionsﬁnalerna går sedan vidare
till Sverigeﬁnalen i Venture Cup.
Venture Cup ansöker härmed om fortsatt verksamhetsstöd från Lunds kommun, för att fortsätta utveckla morgondagens
tillväxtföretag från första idén till framgångsrikt företag. Venture Cup vänder sig till Lunds kommun med förhoppningen om
att kommunen, liksom vi på Venture Cup, tror på samt vill hjälpa morgondagens tillväxtföretag i tidigt skede på hemmaplan.
Venture Cup Syd agerar många gånger inkörsport för nya affärsidéer att testa, lära sig starta och sedan driva företag. Venture
Cup Syd erbjuder genom ett unikt samarbete en möjlighet att låta Lunds kommun leva upp till slogan ”Idéernas stad” i
praktiken. Venture Cup ser möjligheter till ett långsiktigt partnerskap med Lunds kommun för att tillsammans göra skillnad för
framtida företag.
Undersökningar visar på att 30 % av de inlämnade affärsidéerna har blivit företag. Vidare visar också undersökningen att
dessa företag omsätter över 1,7 miljarder kr per år och minst 1 500 jobb har skapats av dessa alumniföretag. Bara dessa bolag
betalar årligen ca 45 MSEK i skatt till stat, landsting och kommun.
I samma undersökning ﬁnns ﬂera företag som hävdar att de inte hade startat utan medverkan i Venture Cup. Undersökningen
är enbart gjord på de affärsidéer som har varit nominerade under åren samt ett få utvalda alumniföretag. Således är
mörkertalet väldigt stort, mycket p.g.a. att vi ligger väldigt tidigt i stödprocessen.

Om Venture Cup
Vi är i sent 90-tal. Ett antal svenska McKinsey konsulter beﬁnner sig på resande fot på olika uppdrag i världen och noterar att
en rad intressanta initiativ för att främja startup-bolag börjar växa fram runt om i världen. Det slår dem då att Sverige inte
borde behöva vara sämre och de startar en diskussion. ”Vi kan också hitta nya vägar för människor med affärsidéer som kan
realiseras till bärkraftiga företag”. Med detta i sinnet återvänder de till Sverige och börjar undersöka vad som egentligen är
nyckeln till att framgångsrika företag startas. Man ﬁnner då att en viktig del i processen är att de blivande entreprenörerna får
hjälp att tänka igenom sina affärsidéer för att därefter kunna göra rätt saker i rätt tid. Det är där idén om Venture Cup föds.
Sagt och gjort, år 1998 lanseras Venture Cup – en affärsplanstävling med syfte att främja svensk tillväxt. Sedan dess har
konceptet växt till att innefatta en framgångsrik process där deltagarna får hjälp att utveckla sina idéer till morgondagens
företag. Kunniga branschexperter engagerar sig ideellt genom att ge feedback och utvecklingstips på alla idéer som lämnas in.
Dessutom erbjuder Venture Cup inspiration, utbildning, handledning samt möjligheten till att skapa sig ett gediget nätverk.
Venture Cup ska vara det självklara valet för alla med nya affärsidéer i Sverige, den viktigaste leverantören åt och verktyget
för det övriga svenska innovationssystemet samt en viktig faktor till att det startas nya företag med hållbar tillväxt i Sverige.
●

Idéutveckling
Vi erbjuder, föreläsningar, workshops, handledning samt professionell feedback på affärsidéerna som lämnas in till
tävlingen.

●

Nätverk
Erfarna entreprenörer, investerare, branschexperter, konsulter och akademiker engagerar sig ideellt i Venture Cup för
att främja skapandet av nya, hållbara tillväxtföretag och inspirera till entreprenörskap.

●

Inspiration
Vi vill erbjuda den inspiration och motivation som behövs i arbetet med att utveckla sitt drömprojekt. Det gör vi i form
av inspirationsföreläsningar, workshops och evenemang – stora som små.

Hur mycket pengar gäller det?
Verksamhetsstödet vi söker är på totalt 100 000 SEK. Grundﬁnansiering i form av ett regionpartnerskap á 100 000 SEK per
år under en treårsperiod (2020-2022). Finns det inte ekonomisk möjlighet för detta i kommunens budget är vår nästa
samarbetsnivå ett partnerskap på 75 000 SEK per år. Alla belopp där emellan och upp till dessa summor tas självklart
tacksamt emot.
Historiskt sett har Lunds kommun gått in och stöttat Venture Cup Syds verksamhet redan 2012 och det har gett effekt, en
stor andel av de deltagande entreprenörerna kommer från Lund eller har en koppling till staden, vi vill fortsätta med dessa
goda resultat och lyfta ännu ﬂer blivande företagare från Lund.

I region partnerskapet ingår följande värden för kommunen:
●
●
●
●
●
●
●
●

Exponering med logotyp på tryckt material, på hemsida, vid samtliga evenemang och vid presentationer av Venture
Cups verksamhet (i dagsläget exponeras kommunen endast i text).
Möjlighet att vara prisägare av ett pris och på så sätt exponeras i samband med detta
Möjlighet att vara utställare i samband med våra aktiviteter.
Möjlighet för anställda i kommunen att delta på våra evenemang.
Möjlighet att agera värd för någon av Venture Cups aktiviteter för att öka exponering inför valda grupper i Venture
Cups nätverk.
Rättighet att använda Venture Cup i egen marknadsföring.
Möjlighet att ha en eller ﬂera representanter i screening juryn (och därmed ﬁltrera tävlingens bästa affärsplaner)
VIP-inbjudningar till Venture Cups regionﬁnal.

Hur gynnar detta Lund?
●

Venture Cup Syd är en lokalt väl förankrad organisation som är en självklar del i det skånska, och lundensiska
innovationssystemet.

●

Vi är i många fall den första kontakten med entreprenörskap för studenter och unga i närområdet, något som under
årens lopp visat sig vara en mycket effektiv kedja som sedan fortsätter med övriga aktörer som hjälper nystartade
bolag, ex; LU Innovation, Innovation Skåne, Ideon Science Park, VentureLab, CONNECT Skåne, Nyföretagarcentrum
m.ﬂ.

●

Vi är precis som resten av samhället glada för företag som omsätter mycket skattepengar, men för att få igång nämnda
företag från start måste entreprenörerna bakom idéerna få testa, våga misslyckas, iterera och lära sig den hårda vägen.
Den testbädden är i många fall Venture Cup.

●

För Lunds kommun innebär ett engagemang i Venture Cup Syd fördelaktig marknadsföring och positionering som en
nytänkande och innovativ stad i en mängd olika sammanhang. För två år sedan hade vi Venture Cups Sverigeﬁnal i
Lund (universitetshuset), en fest med ca 400 entreprenörer och näringsliv från hela Sverige, där Lunds kommun var
prisutdelare och ﬁck exponering i samband med detta. Dessutom vann ett bolag från Lund Startup of the Year vilket är
det största priset vi har.

●

Även förra året vann ett bolag från Lund Startup of the Year och satte på det viset Skåne på kartan för resten av
Sverige då ﬁnalen var i Stockholm.

Idéer

19 idéer från Lunds Kommun
har under 2018 fått…
… möjlighet att iterera och utveckla sina idéer på
Venture Cups plattform
… feedback från vårt professionella nätverk
… möjlighet att delta på Regionﬁnal och
Sverigeﬁnal med exponering för jury och nätverk
... 50 tkr i prispengar

Evenemang under året
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Nätverksträff i januari + september
Screeningmöte i april
Jurymöte i maj
Feedbackträffar 3 avklarade 3 planerade i höst
Regionﬁnal i maj
Screeningmöte i november
Jurymöte november
Top20 i december
Blandade workshops och föreläsningar på olika ställen

Tidigare vinnare från Lund i urval
Tendo - for people (2016)
Genom artiﬁciell styrka i form av en diskret produkt så erbjuder man frihet och stärkt självförtroende.

Vultus - eliminating waste in farming (2017)
Vultus erbjuder tidig upptäckt för skadedjursbekämpning med hjälp av drönare, satelliter och AI.

Next Step Dynamics - fall prediction (2017: Startup of the Year)
Next Step Dynamics hjälper till att förebygga fallolyckor bland äldre, genom att ständigt analysera balans, styrka, sömn och andra
vitala parametrar genom en smart wearable och genom big data analys.

Gedea Biotech - treatment of fungal infection (2017)
Gedea Biotech utvecklar en antibiotikafri, säker och effektiv behandling av underlivssvamp baserat på naturliga substanser och som
dessutom är en godkänd livsmedelstillsats.

Bylife - bringing nature indoors (2018)
Bylife för in naturen inomhus för att få människor att må som bäst. Från att ha utvecklat nästa generations smarta växtväggar i mer än
ett år är vi på väg att revolutionera hur växter används och konsumeras och tillåta alla uttrycka sig själv i livet, av livet.

WordDiagnostics - decision support system (2018: Startup of the Year)
WordDiagnostics är ett beslutstöd för psykiatrisk diagnostisering, där patienten svarar med beskrivande ord som analyseras med
Artiﬁciell Intelligens (AI). Vi använder en ny innovation, kallad semantiska mått där individen fritt beskriver sitt mående med ord.

Ekonomi i Syd 2019
Regionala intäkter, totalt 1 300 tkr:
Tillväxtverket 600 tkr
Privata regionala partners 100 tkr
Region Skåne 150 tkr
Lunds universitet 50 tkr
Karolina Ventures 100 tkr
Ideon/Wihlborgs 150 tkr
Lunds Kommun 150 tkr

Regionala kostnader 1 300 tkr:
Personalkostnader 950 tkr
Lokalhyra 135 tkr
Evenemangskostnader 100 tkr
Förbrukningsinventarier och programvaror 75 tkr
Resekostnader i regionen 25 tkr
Tele och post 15 tkr

Nuvarande Partners

Med hopp om fortsatt
gott samarbete!
Venture Cup

