Adolf Øiens Etablererstipend 2018 – greit å vite før du søker
I 2018 markerer Adolf Øiens Fond sitt 100-års jubileum, og i den anledning deler vi ut inntil 2
millioner – og inntil fire Etablererstipender.
Her følger litt informasjon som det er greit å sette seg inn i før man søker.
Utdeling av Adolf Øiens Etablererstipend har som formål å bidra til etablering og utvikling
av næringsvirksomhet i Trondheim og omegn. Søkerne må ha tilknytning til Trondheim
prosjekter som kan få positive ringvirkninger for byen er vektlagt i utvelgelsen.
•
•
•

All søknadshåndtering vil skje via søknadsportal på vår nettside.
Virksomheten må ha opprettet selskap og ha fått organisasjonsnummer i
Brønnøysundregisteret før søknad kan leveres.
De sentrale eierne av selskapet/teamet skal være personer som har fullført
mastergrads utdannelse innen økonomi og/eller teknologi, primært fra NTNU.

I søknadsportalen må dere oppgi selskapsinformasjon samt informasjon om de sentrale
søkerne. Dere må videre besvare følgende spørsmål:
•
•

Hva slags prosjekt/virksomhet søker dere om Etablererstipend til?
Hvordan skal prosjektet skape verdi/ringvirkninger i Trondheim og omegn?

Dere vil videre få anledning til å laste opp ett vedlegg på inntil åtte A4-sider. I dette
vedlegget bør dere gi en nærmere beskrivelse av følgende momenter:
•
•
•
•

Forretningsidé
Markedssituasjon og selskapets markedspotensial
Teknologien
Skalering/industrialisering

•
•

Team/organisasjon
Økonomi/finansiering

Søknadsfrist: mandag 13.august 2018.
Etter dette tidspunktet vil det gjøres en gjennomgang av alle søknadene. Det vil videre bli
gjennomført intervjuer/presentasjoner med de mest aktuelle søkerne. Disse vil bli
gjennomført i perioden uke 34-36.
Stiftelsen gjør bruk av fagkonsulenter i evalueringsprosessen.
Styret i Adolf Øiens Fond for næringsutvikling vil være jury i forbindelse med utdelingen.
Utdeling av Adolf Øiens Etablererstipend 2018 vil finne sted under Manifestasjonen i
Næringsforeningen, torsdag 27.september 2018.
Lykke til!
Med vennlig hilsen
ADOLF ØIENS FOND
Siri Merethe Rønning
Daglig leder
www.oienfond.no
Tlf: 982 47 975
Adresse: Osloveien 23, 7017 Trondheim
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