NOVI LEGAT 2021
‘Dommerkomitéen lægger stor vægt på, at idéerne løser et problem, og at den nye virksomhed fører til
flere arbejdspladser i Nordjylland. Alle studier viser, at succesraten er størst for nystartede
virksomheder med mere end én ejer, og derfor opfordrer vi de studerende til at gå sammen i små
grupper. Med legatet håber vi, at vi kan stimulere iværksætterlysten i Nordjylland endnu mere, så de
studerendes mange gode idéer får de bedst tænkelige forudsætninger for at blive ført ud i livet’
Henrik Lundum
adm. direktør i NOVI

16. November 2020

NOVI uddeler i 2021 et legat til den/de 9-10 semesters studerende eller 1 års Graduates, som kan præsentere en forretningsidé med et så
bæredygtigt potentiale, at konceptet kan omsættes til en virksomhed på NOVI i Aalborg.
Legatet uddeles én gang årligt ved AAU’s årsfest.
Legatet består af
•
Kontant beløb på kr. 250.000
•
Kontorlokale på NOVI i 12 måneder til halv pris
•
Regnskabsassistance samt juridisk bistand leveret af NOVI svarende til 50 timer
Samlet værdi
•
Ca. kr. 300.000
Kvalificering
•
Kandidaten skal søge om legatet på baggrund af en forretningsplan, hvor ideen og udviklingspotentialet fremgår.
•
Forretningsideen skal være så funderet, at kandidaten enten har, eller vil oprette, et selskab mhp. at afprøve forretningskonceptet.
•
Vi forventer at kandidaten har viljen til at etablere en virksomhed på NOVI. Samtidig skal kandidaten have lysten til iværksætteri med de
udfordringer og risici der måtte følge med.
•
I tillæg til ovennævnte skal der vedlægges dokumentation på, at kandidaten er 9-10 semesters studerende (bekræftelse/udtalelse fra AAU
om, at den studerende er registreret og aktiv på universitetet) alternativt ved 1 års Graduates bekræftelse på, at uddannelsen er
gennemført/eksamen bestået (årstal skal fremgå).
Vær opmærksom på, at der ikke medsendes personfølsomme oplysninger (undtag venligst f.eks. CPR oplysninger)
Annoncering af vinder
I april 2021
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Uddannelser, der støttes
Samtlige studieretninger på AAU
Støtte ydes til
Opstart og etablering af virksomhed
E-mail
legat@novi.dk
Hjemmeside
www.novi.dk
Telefon
+45 96 35 45 00
Postadresse
NOVI
Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg Ø
Udvælgelseskomitteen består af
Henrik Lundum, administrerende direktør, NOVI
Dorte Stigaard, Innovationsdirektør, AAU
Mads Peter Veiby, Iværksætter & repræsentant for erhvervslivet
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Ansøgningsfrist
Ansøgningsfrist 31-01- 2021 kl. 23:59
Proces
Ud af de indsendte ansøgninger udvælges 5-10 ansøgere, der får mulighed for at pitche deres idé for udvalgskomiteen.
Pitchet arrangeres således, at der afsættes 20 minutter til præsentation og 10 minutter til spørgsmål.
Ultimo februar udvælges vinderen og præsentation af projektet udarbejdes herefter.
Ansøgningen skal være under 10 sider i form af et abstract, med beskrivelse af ideen. Herunder skal ansøger bl.a. beskrive
hvilket behov/problem, der afdækkes i ansøgningen.
Der er endvidere mulighed for at udarbejde en video til at understøtte præsentationen. Videoen kan evt. uploades i en
lukket YouTube-gruppe.
Vi opfordrer ansøgerne til at søge legatet som team, da al historik viser, at succesraten er markant større i teams.
Yderligere information om legatet
Udbetalingen vil ske i 12 månedlige rater.
Al bogføring og økonomi håndteres af NOVIs regnskabsafdeling.
Husk at påføre kontaktoplysninger (mobilnummer og e-mail) på samtlige deltagere i teamet.
Evt. spørgsmål rettes til
Henrik Lundum
Adm. Direktør, NOVI
Tel. 2969-5542
E-mail hlu@novi.dk
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