INBJUDAN

Anmäl dig till Innovationsracet under
Power Circle Summit 7 Maj 2019 på
Svenska Mässan i Göteborg

Följ denna länk och
anmäl dig senast
11.02.2019 kl. 13:00

Power Circle Summit samlar landets viktigaste beslutsfattare,
påverkare och vägvisare för att dela insikter om framtidens el- och
energimarknad.

Pitchtävling och utställning för innovativa
energiteknikföretag
Tävlingen söker innovationer som kan bidra till energiomställningen
med fokus på att lösa klimatutmaningarna i världen.
Årets tema är: ”Innovativa lösningar och affärsmodeller som kan
implementeras i energisystemet med direkt effekt”.
Innovationsracet är en årlig tävling anordnad av Energimyndigheten i
samarbete med InnoEnergy samt Ignite Sweden.
Fem startups kommer att få möjligheten att pitcha inför en publik
samt jury med stor erfarenhet från energisektorn!
•

Av de fem kommer tre vinnare att erhålla prispengar på
100 000 kr, 50 000 kr och 25 000 kr.

•

En av ansökningarna kommer att erhålla
kommersialiseringspris. Vinnaren får ett betalt pilotprojekt
med kund!

•

20 startups kommer få möjlighet att ställa ut samt delta i B2B
matchmaking med potentiella kunder genom Ignite Sweden.

Välkommen!

Mer information om Power Circle Summit finns på pcsummit.se
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Mer information

Frågor besvaras av:
Sasan Shaba
sasan.shaba@energimyndigheten.se
073 668 98 14
Stina Lantz
stina@ignitesweden.org
073-532 38 80
Markus Berglund
Markus.berglund@innoenergy.com
070 337 6222
Jenny Radkova
Jenny.radkova@energimyndigheten.se
073 660 02 68
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Tävlingsvillkor
För att få komma med på Innovationsrace listan behöver företaget uppnå
några kriterier.
• Vad ska pengarna användas till om företaget vinner?
• Unicitet – Är företagets lösning baserat på en unik innovation som är
skyddad och erbjuder unika kundfördelar? På vilket sätt är affärsmodellen
innovativ?
• Skalbarhet – Hur stor är potentialen att produkten/tjänsten nå ut till många
aktörer på marknaden? På vilket sätt är affärsmodellen skalbar? Är
marknadsmöjligheten internationell?
• Klimatpotential – Hur kan företagets lösning/affärsmodell bidra till minskad
klimatpåverkan?
• Energirelevans – Bidrar innovationen till t.ex. energieffektivisering eller mer
förnybar energi?
• Kompetens – Relevant kompetens i teamet?
• Tidigare deltagande – Företaget ska inte ha varit mellan de slutliga vinnarna
som har gått till final i Innovationsracet i Power Circle Summit 2018.
• Tillhörande Små och medelstora företag – Tillhör företaget SMF-kategorin?
Kategorin mikroföretag samt små och medelstora företag (SMF) utgörs av företag
som sysselsätter färre än 250 personer och vars årsomsättning inte överstiger 50
miljoner euro eller vars balansomslutning inte överstiger 43 miljoner euro per år.

• Eventuellt offentligt stöd som företaget tidigare erhållit - Redogöra om
företaget erhållit stöd enligt ”de-minimis” (stöd av mindre betydelse).
Företag kan beviljas upp till motsvarande 200 000 euro i de minimis-stöd under
en period av tre beskattningsår. För företag som utför godstransporter på väg för
annans räkning är högsta sammanlagda stödbelopp 100 000 EUR. Stödet får
lämnas flera gånger så länge högsta tillåtna stödbelopp inte överskrids.

Företagen granskas i samråd bestående av representanter från
Energimyndigheten, InnoEnergy & Ignite Sweden

