
 

                         Skabelon til CareWare-Next ansøgning til Idéprisen 2018 

Ansøgningsskabelon 

 

CareWare-Next - Idéprisen 2018 

- Ansøgningsfrist er den 1. oktober kl. 12.00. 
- For at deltage i konkurrencen om Idéprisen skal du udfylde skemaet så godt du kan. Det er ikke et krav, at du kan svare 
uddybende på alle typer spørgsmål. Ved manglende svar vil dommerne dog formode, at emnet ikke er behandlet af 
dig/teamet, hvilket vil påvirke vurderingen af din idé og din ansøgning. 
- Hvis du/I nomineres til at være en af finalisterne, kommer der besked inden midten af oktober.  
- Alle ansøgere modtager et ark med feedback i form af kommentarer fra dommerne. 
- Som mulig finalist skal du allerede nu reservere den 22. og 29. november til hhv. at pitche for dommerne og at deltage i 
finaleeventet. Du skal også afsætte mindst fem timer ugentligt til et acceleratorforløb fra midt oktober til udgangen af 
november.  

 

Beskrivelse af idéen til dit koncept/produkt eller din service (til fremtidig ny sund-
heds- og velfærdsteknologisk løsning) 

Hvad er din/jeres idé? 

 

Idéens unikke kendetegn 
Hvad er det særlige ved idéen? 

 

Bruger- og kundebehov 
Hvorfor vil kunden/brugeren købe eller anvende produktet/servicen? 

 

Målgrupper og potentialer 
Hvem er målgrupperne for produktet/servicen, og er der vækstpotentiale i din/jeres idé og fremtidige nye 
løsning? 

 

Dine/teamets kompetencer og styrker 
Hvilke kompetencer og styrker har du/jeres team, og er der brug for yderligere kompetencer i teamet? 

 

Netværk 
Har du/teamet skabt kontakt til rådgivere, samarbejdspartnere, personer med komplementære kompeten-
cer, og hvordan har det bragt jer videre med din/jeres idé? 

 

Finansiering og værdiskabelse 
Har du/I overvejet finansiering af idéen/udviklingen af den løsning, idéen indebærer, og hvordan vil den 
fremtidige nye løsning skabe en økonomisk, kulturel eller social værdi? 

 

Status på idé og fremtidig udvikling 
Hvad er status på din/jeres idé, og hvad er næste skridt?  

 

 
Bilag 
Du/ I kan medsende 1 bilag med billeder, tegninger, eller andet der beskriver jeres ide. PDF eller JPG  
Du kan give et link til en supplerende ansøgningsvideo (max. 2 minutter)  


