Hva er ClimateLaunchpad?

ClimateLaunchpad er verdens største konkurranse for grønne forretningsideer. Innovasjon og
oppfinnelser kan lede an til en ren fremtid. Derfor skapes en scene for folk som har gode
Cleantech-ideer, for å hjelpe dem å utvikle disse ideene til å bli startups med global innflytelse.
ClimateLaunchpad er en del av entreprenørskapstilbudet til Climate-KIC. Climate-KIC skaper
muligheter for innovatører for å møte klimaendringer og forme verdens neste økonomi. ClimateKIC er finansiert gjennom European Institute of Innovation and Technology, et initiativ fra EU.
En av deres kjernevirksomheter er Climate-KIC Accelerator, et anerkjent program for cleantech
start-ups, hvor gode ideer kan vokse til store bedrifter.

Hvordan fungerer konkurransen?
ClimateLaunchpad hjelper deg å få din idé kampklar! Det er tre runder i konkurransen:

Runde 1: Boot Camp

En nasjonal jury velger ut minimum 7 forretningsideer som får delta i ClimateLaunchpad
Norway. Disse teamene deltar først i en to-dagers nasjonal Boot Camp, hvor man får mye nyttig
input på hvordan ideen bør fremstilles og hvordan du vinner frem i konkurransen.
Boot Camp finner sted i Trondheim 10. – 11. Mai 2017, og arrangeres i samarbeid med
NTNU og ClimateLaunchpad.

Runde 2: Intensiv trening og nasjonal finale

I ukene etter Boot Camp vil du delta på seks intesive coaching-økter. Du vil få trent på å pitche,
vurdere verdier du tilfører kunden og få hjelp med forretningsmodellen. Etter det, er du klar for
den nasonale finalen hvor du vil pitche foran en jury. De tre beste ideene vil gå videre til den
internasjonale finalen, Grand Final.
Coachingøkter er nettbasert, og kan foregå hvor det passer for deg.
Nasjonal finale foregår i Trondheim 2. Juni 2017, og arrangeres i samarbeid med NTNU
og ClimateLaunchpad.

Runde 3: Grand Final

I Grand Final vil du pitche din idé foran ledende investorer og entreprenører. Du vil få verdifull
tilbakemelding, få en sjanse til å diskutere ideen din nærmere og knytte viktige nettverk. Juryen
velger ut femten finalister som konkurrerer om den ultimate seieren: tilgang til Climate-KIC
Accelerator og pengepremier.
Grand Final finner sted på Kypros, Limassol 17.-18.oktober 2017

Hva får jeg ut av det?
Gratis Business Boot Camp hvor du kan få tips og råd til din idé, samt veiledning av dyktige
coacher.
De tre beste bidragene i nasjonal finale får konkurrere i Grand Final. Ti vinnerlag her vil vinne
direkte tilgang til Climate-KIC Accelerator, der gode ideer kan vokse til sotre bedrifter. Alle
lagene som deltar i Grand Final vil få en sjanse til å pitche sin idé foran en jury i Climate-KIC
Accelerator for å få tilgang til programmet.
Sist men ikke minst: vinneren av Grand Final mottar € 10 000, andreplassen € 5000 og
tredjeplass vinner € 2500.

Hvem kan søke?
Alle med en lovende Cleantech-idé som drømmer om å bli en gründer bør delta. Du kan være en
ny startup, SME, forsker, student, offentlig organisasjon, konsulent, ingeniør, en kombinasjon av
disse eller noe helt annet. Ikke bekymre deg hvis du ikke har en forretningsplan helt klar. Vi
hjelper deg å styrke din plan eller lære deg hvordan du kan lage en.

Dersom du allerede har etablert selskap, kan du kun delta dersom:
•
•
•

Selskapet ditt er stiftet for under ett år siden
Du har mottat mindre enn € 200 000 fra investorer
Du har enda ikke solgt produkter, løsninger eller prototyper på kommersiell basis.

Du kan ikke delta dersom:
•
•

Du allerede har fått tilgang til Climate-KIC Accelerator med denne oppstartsbedriften.
Du har vært med i ClimateLaunchpad, eller tidligere CleanLaunchpad, foregående år.

Hvordan søker jeg?
Du søker ved å fylle ut søknadsskjema her: climatelaunchpad.org/application-form/
Her besvarer du spørsmål som f.eks. hvilket problem du løser og hvilken klimabetydning du
forventer å skape. Du trenger ikke ha forretningsplanen klar enda. ClimateLaunchpad hjelper
deg å styrke forretningsplanen din eller lærer deg hvordan du lager en.

Hvor kan jeg lese mer om konkurransen?
Du finner mer informasjon her:
• ClimateLaunchpad Norway: climatelaunchpad.no/
• ClimateLaunchpad International: climatelaunchpad.org/

