
                            

 

Herunder kan I se, hvilke ting dommerne kigger efter i jeres konceptbeskrivelser 

Dommerne læser jeres konceptbeskrivelse og giver jeres skriftlige arbejde om projektet point fra 1-10. Herudover laver 

dommerne en skriftlig feedback, som I vil få tilsendt efter det regionale mesterskab. 

*Vægtning angiver, hvor meget de enkelte elementer af jeres arbejde vejer i en bedømmelse. Vægtning er det, som 

dommerne giver point ud fra. 

Bedømmelse af konceptbeskrivelse ved de Regionale Mesterskaber i Start Up Programme 

De Regionale Mesterskaber omfatter 3 aktiviteter, som i som deltagere skal igennem:  

• Udarbejdelse og indsendelse af skriftligt materiale om idéen - konceptbeskrivelsen 

• En 4-minutters mundtlig præsentation af idé, proces eller projekt foran dommere og publikum 

• Deltage i en 10-minutters samtale og feedback med dommerne.  

  

http://regional-championships-start-up-programme.dk


                            

 

Når dommerne læser jeres konceptbeskrivelse, anvendes disse bedømmelseskriterier: 
 
POINT-OVERSIGT 

1 - 3 point: For den usikre, mangelfulde og ikke tilfredsstillende præstation 

4 - 5 point: For den jævne præstation med adskillige væsentlige mangler 

6 - 8 point: For den gode præstation 

9 - 10 point: For den fremragende præstation med ingen eller få uvæsentlige mangler. 

 

Kriterier (Fondens taksonomi: handling 

& omverdensrelation) 

Point 1-10 Vægtning Råd til teamet 

Ide-formidling:  

I hvor høj grad formår teamet at 

formidle deres idé klart og tydeligt? 

 3 Arbejd med en kort og klar 

formidling. Indsæt gerne en 

illustration af jeres koncept. 

Hvordan skabes der værdi: 

Beskriv for hvem og for hvad 

idéen/processen skaber værdi? 

 2 Samfundsværdi? Hvilken 

kategori placerer idéen sig 

indenfor og hvorfor? Social 

entrepreneurship, Greentech, 

Lifetech, Service innovation? 

Projektstyring/teamet bag 

I hvor høj grad formår teamet at 

præsentere en klar arbejdsfordeling og 

forståelse for interne personlige og 

faglige ressourcer for at realisere 

deres idé? 

 2 Forhold jer til, hvordan teamets 

faglige og personlige ressourcer 

kan bruges. Skitsér dette i en 

plan for, hvordan idéen skal 

realiseres. 

Målgruppe 

I hvor høj grad har teamet undersøgt 

og forholdt sig til idéens målgruppe(r)?   

 

 

 3 Brug af målgruppeundersøgelse, 

kvalitativ/kvantitativ analyse, 

feltarbejde. Udarbejd data, som 

kan kvalificere og styrke jeres 

idés potentiale. Er idéen testet? 

Marked 

I hvor høj grad har teamet undersøgt 

det eksisterende marked, fx lavet 

aktøranalyse eller beskrevet 

værdikæden ift. det marked/område, 

som idéen/projektet/processen skal 

realiseres i/omkring? 

 3 Markedsundersøgelse - hvordan 

ser markedet ud nu? 

Aktøranalyse af eksisterende 

idéer m.m. inden for 

fagområde, konkurrenter, eller 

andet. 

Bæredygtig 

økonomi/forretningsmodel  

I hvor høj grad er teamet tydelig/har 

gjort sig tanker om, hvordan 

idéen/projektet/ processen skal 

 3 Kan I vise, hvordan 

idéen/projektet/processen skal 

realiseres? Reflektér over, 

hvordan I sammensætter et 

realistisk budget med b.la. 



                            

realiseres ift. et bæredygtigt 

økonomisk fundament? Det kan være 

som NGO, virksomhed, socialt 

ansvarlig virksomhed eller projekt? Det 

vil være en fordel at tilføje bud på 

budget. 

indkomster/puljer/indtjening 

m.m. 

Samarbejds- og netværksrelationer 

Samarbejdspartnere - hvilke partnere 

er relevante for realisering af 

idéen/processen/projektet? Er der 

initieret kontakt med partnere, 

eksperter? Hvilke og hvorfor?  

 4 Samarbejdspartnerundersøgelse 

og kontaktskabelse. Hvilke 

aktører kan hjælpe jer til at få 

projektet til at lykkedes? Hvem 

har I allerede taget kontakt til? 

Er der særlige netværk, som I 

skal være en del af, og hvorfor? 

Refleksion over om bæredygtighed 
og/eller Sustainable Development 
Goals er en del af idéen  

Hvordan (hvis) formidler teamet, at 
deres projekt bidrager til SDG’erne, 
eller er der generelt indtænkt enten 
bæredygtig produktion eller social 
ansvarlighed i idéen?  

 4 Har I indtænkt cirkulær økonomi 

i jeres projekt? Kan jeres idé 

rent faktisk ende med at gavne 

miljøet i sidste ende, og 

hvordan? Sikrer I, at jeres 

produkt ikke bare ender i 

skraldespanden, til forbrænding 

– kan det genanvendes? 

 


