	
  

PRESSEMELDING
ClimateLaunchpad tar tak i klimautfordringer ved å gi fart til 1000 nye idéer!
Europas største miljøteknologiske forretningsplankonkurranse kjøres i gang for andre
år på rad.
Trondheim, 4. mars 2015 - ClimateLaunchpad 2015 (tidligere kjent som
CleanLaunchpad) åpner for norske søknader. Studenter, oppstartsbedrifter,
entreprenører, forskere og ansatte som drømmer om å starte bedrift, er invitert til å
sende inn sine grønne idéer. Alle bidrag vurderes ut i fra innvirkning på
klimaendringer, vekstpotensiale, ferdigheter og entusiasme. De tre mest lovende
søknadene får delta i den europeiske finalen.
Konkurransen
For å bli best mulig forberedt til den nasjonale finalen, vil deltakerne få tilgang til
erfarne veiledere, både for direkte veiledning og for en felles "Business Bootcamp"
21.-22. mai. Finalen vil foregå i Trondheim den 12. juni 2015. Her vil finalistene
presentere sin forretningsplan til en profesjonell jury. De tre beste bidragene vil få
muligheten til å delta i den europeiske finalen i Nederland, i september. Åtte utvalgte,
europeiske finalister får tilgang til Climate-KIC akseleratoren. Akseleratorprogrammet
følger store miljøteknologiske idéer over i solid forretningsdrift. Vinneren av den
europeiske finalen mottar også en pengepremie på €10.000. Andrepremien er på
€5000 og tredjeplass vinner €2500.
Frans Nauta, assisterende entreprenørskapsdirektør i Climate-KIC uttaler: “We see
great opportunities for innovative businesses to combat climate change. This
competition helps gathering the best ideas and connects people in the pan-European
Climate-KIC network of entrepreneurs, universities, companies and investors.
Together we shape the world’s next economy.”
Søknadsfrist
Søknadsfrist for deltakere fra Norge er 29. april 2015. Den europeiske finalen er
åpen for finalister fra Norge, Østerrike, Belgia, Kypros, Danmark, Estland, Finland,
Tyskland, Hellas, Ungarn, Island, Irland, Italia, Latvia, Litauen, Nederland, Polen,
Portugal, Romania, Slovenia, Spania, Sverige og Storbritannia.
Pim Janssen, vinner av andreplass i 2014 og gründer av Desolenator, forteller
følgende om ClimateLaunchpad: ''Winning a competition with your start-up is one
thing, but winning ClimateLaunchpad is something completely different. It creates a
very real chance of turning your start-up into a success, with all the expert support
you could possibly hope for.”

	
  

Om Climate-KIC og ClimateLaunchpad
Climate-KIC er EUs hovedinitiativ innenfor klimainnovasjon. Dette er Europas største
offentlig-private innovasjons partnerskap fokusert på å dempe og begrense
klimaendringer. Climate-KIC består av et internasjonalt nettverk av bedrifter,
akademiske institusjoner og offentlig sektor. ClimateLaunchpad
(www.climatelaunchpad.org) er et Climate-KIC-program.
Climate-KIC er et av flere «Knowledge and Innovation Communities» (KICs)
opprettet i 2010 av «The European Institute of Innovation and Technology» (EIT).
EIT er EUs organ for å skape bærekraftig europeisk vekst samtidig som man
håndterer vår tids globale utfordringer. www.climate-kic.org
Nasjonale kontaktpersoner
Den nasjonale finalen arrangeres av Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
(NTNU), gjennom NTNUs Entreprenørskole.
Prosjektkoordinator Lars Gjølme: +47 917 52 901
Prosjektkoordinator Gunn-Berit Neergård: +47 928 34 506
Sosiale medier
Facebook
www.facebook.com/climatelaunchpad
www.facebook.com/ClimateKIC
Twitter
@ClimateLaunch
@ClimateKIC

