
 

Betaling af kontingent - Start Up Programme 

For at få adgang til Start Up Programmes aktiviteter, skal uddannelsen eller 
uddannelsesinstitutionen være betalende medlem.  

Kontingentet følger det akademiske år: eksempelvis august 2017 –juli 2018. 

Start Up Programme kræver betaling fra enten: 

 Hele uddannelser 
 

 En hel uddannelsesinstitution 
 

 Studentervæksthuse pr. lokation* 

* Er man udelukkende kun tilmeldt som studentervæksthus og vejleder, er der nogle 
kompetenceudviklende tiltag i Start Up Programme, man ikke er en del af. 

Start Up Programme er tiltænkt som et læringsforløb. Derfor udvikler programmet kontinuerligt 
kompetenceløftende tiltag for undervisere, der anvender programmet i deres undervisningsforløb.    

Priser 

 Hele uddannelser 
Pris 6500 kr. for et års deltagelse og fuld adgang til alle Start Up Programmes aktiviteter. 
 
Pris er uanset antal studerende og lokationer. Dvs. har man som uddannelsesinstitution 
hele uddannelsen tilmeldt, har alle studerende og undervisere, som er tilknyttet den 
uddannelse adgang til alle Start Up Programmes tilbud.  
 
Ved tilmelding som uddannelse til Start Up Programme opfordrer Start Up Programme til 
fælles information om muligheden for alle undervisere. Herudover tilbyder Start Up 
Programme at komme til pædagogisk eller videndeling dag og fortælle om mulighederne.  
 
 

 Hel uddannelsesinstitution 
Pris 50.000 kr. for et års deltagelse for alle på uddannelsesinstitutionen i alle Start Up 
Programmes tilbud.  
 
Har man interesse i at give alle undervisere og studerende mulighed for at deltage i Start 
Up Programme, er prisen 50.000 kr.  
 
Har man mere end 8 uddannelser eller studentervæksthuse tilmeldt Start Up Programme, 
fastholdes kontingentet på 50.000 kr. årligt.  



OBS: Uanset størrelse på uddannelsesinstitution kan medlemsgebyret ikke 
overstige 50.000 kr.  
 
Ved tilmelding som hel uddannelsesinstitution til Start Up Programme opfordrer Start Up 
Programme til fælles information om Start Up Programmes muligheder for alle 
undervisere.  
 
Herudover tilbyder Start Up Programme at komme til pædagogisk eller videndeling dag og 
berette mere om mulighederne i Start Up Programme for såvel studerende som 
undervisere. 
 

 Studentervæksthuse pr. lokation* 

Pris 6500 kr. for et års deltagelse i begrænset adgang til Start Up Programmes tilbud.  

 

Adgang til regionale mesterskaber i entreprenørskab, Danmarksmesterskabet i 

entreprenørskab, europamesterskabet, Start Up Day, arrangering af Meet & Match 

arrangementer. 
 
OBS: Alle priser er ekskl. moms.  
 
Kontakt:  
 
Skriv til carina@ffe-ye.dk , hvis du vil tilmelde en uddannelse, en institution eller et 
lokalt studentervæksthus.  
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