Info & kriterier
Ett tips om du vill söka till inkubatorn är att boka in rådgivning eller komma förbi på drop-in innan deadline för att du
ska få en förståelse för verksamheten och för att vi ska få
tid att lära känna dig och din idé bättre.

Ansökningsprocessen ser ut så här:

Ytterligare kriterier som vi även tittar på:

1.

Fyll i frågorna och skicka in er ansökan

•

Entreprenören/teamet

2.

Vid deadline för respektive period går vi igenom alla
ansökningar och vi kallar de mest intressanta projekten
vidare till intervjuer

•

Idén och dess nyhetsvärde

•

Tillväxtpotential

På intervjuerna får teamen möjlighet att presentera sin
företagsidé för VentureLabs inkubatoransvarig

•

Mångfald

•

Tajming

3.

4.

Beslut tas vilka som får flytta in

5.

Inflyttning sker

Vid ansökan utgår vi från följande krav:
•

Minst en person bakom idén måste vara student vid
Lunds universitet (vi accepterar sökande upp till ett år
efter avslutade studier eller avlagd examen).

•

Du ska kunna tillbringa minst 20 timmar i veckan på
ditt kontor. Detta både för att vi vill skapa en kreativ
miljö för samtliga företag i inkubatorn och för att du ska
kunna jobba med ditt eget företags utveckling.

•

Du ska vilja vara ambassadör för VentureLab och delta
på torsdagsmöten, seminarier och andra utåtriktade
aktiviteter som VentureLab erbjuder dig och andra
studenter på Lunds universitet.

Välkommen med din ansökan och kontakta oss om du har
ytterligare funderingar.

Ansökan till VentureLabs inkubator
Försök svara så konkret som möjligt på varje fråga och
skicka sedan ansökan till ide@venturelab.lu.se innan
deadline för respektive ansökningsperiod går ut. Datumen
finns på vår hemsida. Om ansökan avviker från riktlinjerna
förbehåller vi oss rätten att inte behandla ansökan.

Personuppgifter
Fyll i samtliga sökandens namn, mailadress samt telefonnummer.
Namn

Mailadress

Telefonnummer

Idén och teamet bakom
Ange antal personer i teamet som studerar (och/eller har avslutat studier för <1 år sedan) vid Lunds Universitet. Ange också vad ni studerar.
Antal studenter i teamet

Studier

Beskriv kortfattat idén och hur ni kom på den

På vilket sätt skulle ni säga att er idé har ett nyhetsvärde?

Vad har ni för konkurrenter och hur skiljer ni er från dem?

Har ni någon kund, och vem är det i så fall?

Har ni inte någon kund än, beskriv era första potentiella kunder
och uppskatta när ni tror de blir kunder.

Beskriv teamet.

Vilka kompetenser behöver ni komplettera med?

Vilka är era största utmaningar med projektet inom de närmsta
sex månaderna?

Har ni sökt någon typ av extern finansiering för ert projekt hittills
(från tex. privat investerare, Leapfrogs eller från annan organisation/myndighet)?

Vad har ni för långsiktiga respektive kortsiktiga mål med er idé?

Ja

Nej

Inkubatorn
Hur många timmar i veckan och när/vilka dagar uppskattar ni att ni kommer utnyttja en inkubatorplats?
Timmar i veckan

När/vilka dagar

Motivera varför ni vill sitta i VentureLabs inkubator.

Vad skulle ni kunna bidra med till de andra projekten i
inkubatorn?

Vad händer om ni inte får en plats i inkubatorn nu?

På vilket sätt skulle ni kunna sprida ordet om VentureLab och
på så sätt vara ambassadörer för verksamheten?

Har ni varit på rådgivning på VentureLab tidigare kring denna idé?

Ja

Nej

Övrigt

Spara din pdf och skicka den till ide@venturelab.lu.se innan deadline för respektive ansökningsperiod går ut. Datum hittar du på www.venturelab.lu.se

