Anmälan till Framtidens Företags inkubator 2016
Sista ansökan 1 oktober.
Har du en klockren idé
Vi har nätverk, kontakter, andra entreprenörer och en skön miljö.
Grundkriteriet är en idé med växtkraft och innovationshöjd samt att företaget har ett aktivt
engagemang i inkubatorn.
- Ni ska ha identifiera det innovativa med affärsidén relaterat till andra erbjudanden som finns
på marknaden
Vi ser att en innovation är: ett nytt sätt att behandla en ny eller existerande produkt / vara /
tjänst / process etc., för att få en bättre lösning för kunden .
Ansökan ska innehålla:
Ett identifierat problem och lösning
Ert specifika angreppssätt- vad är det unika i er idé som inte testats eller presenterats på
marknaden
Hur står sig idén i relation till andra erbjudanden på marknaden
Vem är kunden
Hur ska idén skalas upp
Har ni gjort någon form av marknadsanalys som påvisar nationell eller internationell
potential.
Hur ska ni ta betalt
Påvisa att ni har ekonomiska förutsättningar. Sökanden kan själv bestämma om de vill hyra
kontorsplats eller endast deltaga i programmet och ni bör kunna bära kostnader för minst tre
månader framåt.
Samt en presentation om dig som företagare och varför du vill sitta på inkubatorn.
Ansökan bör inte vara mer än 3 sidor.
Ansökan ska innehålla namn, telefonnummer, webbsida om det finns, registeringsnummer
och form på företagat.
Skriv kort och kärnfullt.

Om ni blir antagen går ni in i Inkubatorprogrammets Fas 1
Verifiering 6 månader
Det inledande arbetet på Framtidens Företag syftar till att utveckla och marknadsverifiera
affärsmodellen(Canvas/Business Lab)
Under verifieringsdelen genomförs följande aktiviteter:
Affärscoachning
Upprättande av plan med aktiviteter och mål för verifieringsarbetet
Löpande utveckling och verifiering av affärsmodell genom Affärsforum
Deltagande i utbildningsmoduler
Upprättande av ägardirektiv
Kontakt med samarbetspartners inom affärsjuridik, revision m.fl.
Kriterier för uppflyttning till tillväxtfas :
Verifierad affärsmodell(enligt Canvas/Business Lab)
Engagerad entreprenör(heltid)och team med rätt kompetens och drivkraft
Ägardirektiv
Plan för finansiering(6 månader)

Kostnad
Vi tar inga ägarandelar i ert bolag utan en månadskostnad på 2500:- per bolag.
Ni blir medlemmar i inkubatorn en kostnad på 1000:- SEK per år.
I avgiften ingår 1 kontorsplats, behöver ni flera kostar de ytterligare 2500:- per skrivbord och
månad.
I vissa fall finns möjlighet att hyra hela rum.

