
Navn:

Mailadresse:

Telefonnummer:

Navn på startup:

Ansøgning til iværksætterlegat  
for studerende på SDU

CVR-nr.:

Er der modtaget andre former for midler:

Omsætning:

(hvis ja - CVR-nr.):

(hvis ja - skriv hvilke)

(hvis ja - skriv omsætningen i runde tal 
for sidste regnskabsår):

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Side 1/4



Iværksætteridéen kort fortalt (Max 200 tegn med mellemrum):

Problem, værdiskabelse og løsning (Max 1.500 tegn med mellemrum):

Nedenfor skal du beskrive iværksætteridéen så kort og præcist som muligt, fx i én sætning. 
Det er en god idé at vente med denne del til efter, du har taget stilling til og udfyldt resten af 
spørgsmålene i skemaet.

• Hvilket problem, behov eller ønske har brugerne?
• Hvilken værdi skaber jeres løsning?
• Hvad består løsningen i?
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Brugere, marked og konkurrence (Max 1.500 tegn med mellemrum):

Forretningsmodel (Max 500 tegn med mellemrum):

• Hvem er brugerne, og hvad er deres holdning til idéen?
• Hvordan ser markedets størrelse og potentiale ud rent økonomisk – både nationalt og  
   internationalt?
• Hvordan har du undersøgt, om der er brugere og et marked for idéen?
• Hvilke konkurrerende løsninger findes der, og hvordan adskiller jeres idé sig fra disse?
• Hvordan vil I sikre jer imod, at jeres løsning bliver kopieret?

• Hvordan kan der konkret tjenes penge på idéen eller etableres en bæredygtig  
    forretningsmodel, der kan sikre udbredelse af løsningen?
• Hvordan kan idéen udbredes?
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Teamets kompetencesammensætning (Max 1.500 tegn med mellemrum):

Beskriv hvordan midlerne bringer jeres team videre med jeres idé (Max 1.500 tegn med 
mellemrum):

• Hvilke kompetencer, herunder erhvervserfaring, har jeres enkelte teammedlemmer til at  
   eksekvere på idéen?
• Hvordan bygger ideen på jeres teams samlede erhvervserfaring?
• Hvor mangler jeres team kompetencer til at løse de kommende udfordringer, og hvordan vil I
   håndtere det?

• Hvordan kan midlerne fra Møllerens Fond være med til at geare udviklingen af jeres startup
   og den evt. finansiering, der yderligere er behov for?
• Hvor langt er I kommet med at realisere idéen, og hvad ser I som de største udfordringer i
   forhold til at realisere den – på kort og langt sigt?
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