
 
 

Venture Cup – Konkurranseregler 
 

Regler for forretningsplankonkurransen Venture Cup Midt-Norge 
 

1. Studentinvolvering 
Venture Cup er i hovedsak en studentkonkurranse, og følgende regler for studentinvolvering gjelder: 

 Det skal være minst én student på hvert deltakende team 

 I team hvor idéhaver ikke er student, skal studenten(e) som deltar på teamet ha rett til deler 
av en eventuell premiesum som blir vunnet i Venture Cup Midt-Norge. Dette må avtales 
skriftlig gjennom en avtale mellom idéhaver og studenten(e), og legges ved forretningsplanen 
ved innlevering. Mal for samarbeidsavtale mellom team og idehaver finnes på Venture Cup 
Midt-Norges nettsider. 

  
Hvis det blir aktuelt for teamet å presentere sitt bidrag for juryen er det en forutsetning at 
studenten(e) på teamet står for presentasjonen. Andre personer fra selskapet har imidlertid mulighet 
til å være med på presentasjonen for å svare på eventuelle spørsmål fra juryen.  
 
Med student menes en person som kan defineres som fulltidsstudent og tar minst 40 studiepoeng i 
studieåret han eller hun deltar i konkurransen. PhD-stipendiater regnes som studenter. 
 

2. Geografisk tilknytning 
Konkurransen er åpen for alle som er bosatt i Midt-Norge. Hvis deltakerne i teamet er bosatt i ulike 
regioner skal bidraget leveres i den regionen der de fleste av studentene på teamet har sitt 
studiested. Dersom det er like mange studenter fra ulike regioner skal bidraget leveres i den regionen 
der ideen har sitt opphav. 
 

3. Formelle krav 
Her gjelder de samme krav som for de som tar Venture Cup som fag. I tillegg til forretningsplanen 
skal det leveres en samarbeidsavtale for teamet. Forretningsplaner som ikke følger de formelle 
kravene kan bli diskvalifisert av jury eller arrangørene av Venture Cup Midt-Norge. 
 

4. Krav til team 
Hvert deltakende team i Venture Cup skal ikke bestå av mer enn fem personer. Flere personer kan 
være involvert i utviklingen av forretningsideen, men disse vil da ikke være deltakere i konkurransen. 
Hvem teamet består av skal fremgå av forretningsplanen.  
 

5. Selskapets karakter 
Konkurransen er åpen for ideer, tidligfaseprosjekter og selskaper som enda ikke har hatt sitt første 
kommersielle salg. Man kan dog ha hatt pilotkunder/prosjekter. Selskaper som er en utvidelse av 
eksisterende selskaper eller spin-outs av eksisterende selskaper er ekskludert. Selskapene skal ikke 
ha mottatt kapital fra andre enn teamets medlemmer før studieåret prosjektet deltar i konkurransen. 
Det vil si at team som deltar i 2015 tidligst kan ha fått ekstern kapital inn i prosjektet i august 2014. 
De som har mottatt kapital må konkurrere i Entreprenørklassen. 
 
 
  

https://docs.google.com/document/d/1exebB6XweEXrasohse2AFfxbvIB10KhwU0AkMHvKQ2I/edit?hl=en
https://docs.google.com/document/d/1exebB6XweEXrasohse2AFfxbvIB10KhwU0AkMHvKQ2I/edit?hl=en


 
 

6. Om behandling av bidrag 
Venture Cup avgjør i alle tilfeller hvem som kan delta og forbeholder seg retten til å diskvalifisere 
bidrag som viser seg å ha klare urettmessige konkurransefordeler etter at bidraget er innlevert eller 
som på andre måter bryter de gjeldende reglene. En idé kan delta i konkurransen flere ganger. Er du i 
tvil om din idé kan delta, ta kontakt med prosjektleder for Venture Cup Midt-Norge. 
 

7. Konfidensialitet 
Samtlige bidrag behandles konfidensielt. Alle personer som kommer i kontakt med bidragene har 
skrevet under en konfidensialitetsavtale. Deltakerne har ansvar for konfidensiell behandling av 
forretningsideer innad i teamet. Mal for konfidensialitetsavtale mellom idéhaver og deltakere finnes 
på Innovasjon Norges nettsider. Det studentene kan være åpne med i plenum tas opp på første 
forelesningsdag. 
 

8. Innlevering 
De teamene som ikke tar faget kan delta i fase 2 uten å ha deltatt i fase 1, eller delta kun i fase 1. Vi 
anbefaler imidlertid deltagelse i begge faser da tilbakemeldingene du vil få på beskrivelse av 
forretningsideen vil komme godt med når den endelige forretningsplanen skal utarbeides. 
 

9. Bruk av veiledere 
I innlevert forretningsplanen skal det navngis til hvilke veiledere som er brukt, datoen for møte med 
veiledere og formålet med veiledningen. Fravær av bruk av veiledere kan telle negativt i 
konkurransen og på karakter. Det er et viktig mål at teamet benytter seg av ekstern ekspertise. 
  

10. Nasjonal finale 
Teamene som vinner de to hovedklassene i Midt-Norge får tilbud om å delta i nasjonal finale, 
forutsatt at teamene oppfyller reglene som gjelder for nasjonal finale. Disse kan avvike noe fra de 
regionale reglene. Hvis en eller flere av lagene ikke tilfredsstiller kravene vil andre nominerte få 
tilbud om å delta i nasjonal finale. 
 

http://www.innovasjonnorge.no/no/bygg-en-bedrift/ipr/slik-kan-du-tjene-pa-ipr/fortrolighetsavtale/#.VK1EemN9jTp
http://www.innovasjonnorge.no/no/bygg-en-bedrift/ipr/slik-kan-du-tjene-pa-ipr/fortrolighetsavtale/#.VK1EemN9jTp
http://venturecup.no/regler-og-krav/

