
 

 

 

 

Ny ansøgningsrunde for kommende iværksætterpiloter 
 

 

Innovationsfonden har åbnet for ansøgninger til endnu en runde af Iværksætterpilotordningen.  

 

Fristen for at ansøge om optagelse er torsdag den 30. marts 2017 kl. 12.00.  

 

Vi vil derfor opfordre dig til at udbrede kendskabet til ordningen og opmuntre unge i dit netværk, som har en 

videregående uddannelse og en innovativ idé, til at ansøge om optagelse i Iværksætterpilotordningen inden 

fristens udløb.  

 

Ansøgere skal inden for de seneste 12 måneder have afsluttet en videregående uddannelse, eller have 

maksimum 3 måneder tilbage af en videregående uddannelse. 

 

De udvalgte iværksætterpiloter modtager en månedlig ydelse på DKK 15.000 i op til et år. Hertil kommer et 

særligt tilskud på DKK 35.000 til indkøb der kan støtte forretningsidéens udvikling.  

 

Udover den økonomiske håndsrækning består programmet af et skræddersyet forløb, der skal hjælpe 

piloterne til at bringe deres idé frem mod en egentlig markedsrealisering. Dette forløb indeholder en række 

camps suppleret med individuel rådgivning og sparring fra erfarne konsulenter samt en personlig mentor. 

Piloterne vil samtidig få adgang til kontorfaciliteter og relevante iværksættermiljøer.  

 

Ansøgningerne bliver vurderet af et uafhængigt kompetent Iværksætterpanel bestående af eksperter inden 

for iværksætteri med udgangspunkt i nedenstående kriterier: 

 

Nyhedsværdi 

• Innovationshøjde: Er det klart, hvordan iværksætteridéen bygger på ny viden eller på anvendelse af 

ny viden? 

• Konkurrencesituation: Er det klart, hvordan iværksætteridéen adskiller sig fra konkurrerende 

produkter eller ydelser? 

Forretningsmæssigt potentiale og gevinst 

• Markedspotentiale: Er det sandsynligt, at der er et marked for iværksætteridéen, eller at det vil 

opstå? 

• Skalérbarhed: Er det klart, at iværksætteridéen kan realiseres i form af et skalérbart produkt eller 

ydelse? 



 

 

• Økonomi: Er det klart, hvordan der konkret på sigt kan tjenes penge på idéen? 

• Værdiskabelse: Har iværksætteridéen potentiale til at bidrage til vækst og beskæftigelse i Danmark 

og/eller til at løse konkrete samfundsudfordringer? 

Gennemførsel 

• Klarhed: Er det tydeligt, hvad iværksætteridéen går ud på? 

• Gennemførbarhed: Er det sandsynliggjort, at iværksætteridéen kan gennemføres i praksis, og at et 

iværksætterforløb kan løfte idéen til et stadie, hvor den kan videreføres inden for rammerne af egen 

virksomhed eller ved hjælp af det øvrige innovations- og kommercialiseringssystem? 

• Team: Har teamet omkring iværksætteridéen de relevante kompetencer til at løfte de beskrevne 

muligheder?  

Vi ved, at det tager tid at skrive den gode ansøgning, så hjælp os med at sprede budskabet og sørge for, at 

potentielle iværksætterpiloter fra din organisation eller dit netværk bliver informeret om denne mulighed. 

 

Få mere information og ansøg via Innovationsfondens hjemmeside og følg med på 

Iværksætterpilotordningens Facebook-side. 

Innovationsfondens Iværksætterpilotordning ledes af Pluss Leadership og gennemføres i samarbejde med de 

fem regionale Væksthuse. 

Spørgsmål kan rettes til os på mail info@ivpilot.dk eller telefon 7211 2130.  

 

Med venlig hilsen 

 

Niels Lykke Jensen   Ane C. G. Iversen 
Chefkonsulent   Chefkonsulent 

Pluss Leadership A/S  Pluss Leadership A/S 

M    +45 2249 6274  M    +45 6126 5254 

E     nlj@pluss.dk   E     ai@pluss.dk  

 

 

 

 

 
I efteråret 2014 blev Innovationsfondens nye initiativ Iværksætterpilotordningen skudt i gang. De 

første fem kuld af ca. 120 udvalgte iværksætterpiloter er siden startet på det et-årige special-

designede forløb hos Væksthusene rundt i landet.  

 

De over 1500 ansøgere til de fem første ansøgningsrunder vidner om en attraktiv ordning og stor 

interesse fra unge iværksætterspirer med en videregående uddannelse.  


