Statutter for Årets Unge Gründer i Hedmark
Hedmark fylkeskommunes pris til unge entreprenører
§ 1. PRISENS NAVN
Prisen navn er” Årets Unge Gründer”.
§ 2. FORMÅL
Formålet med prisen Årets Unge Gründer er å stimulere til og fremme etableringsvilje og nyskaping
blant personer under 35 år. Prisen skal bidra til økt fokus på entreprenørskap og innovasjon blant
unge i Hedmark.
§3. PRISENS FORM
Prisen består av et pengebeløp og et diplom som i sum utgjør inntil kr 50.000,-.
§4. UTDELING AV PRISEN ÅRETS UNGE GRÜNDER
Utdelingen skal fortrinnsvis skje under første fylkesting etter sommeren.
Utdelingen kan også skje i forbindelse med en konferanse med fokus på entreprenørskap og
innovasjon der Hedmark fylkeskommune har en sentral rolle som arrangør eller medarrangør.
§ 5. UTVELGELSE AV KANDIDATER
Grunngitt forslag kan sendes inn av enkeltpersoner, organisasjoner og institusjoner.
Fylkeskommunene kan også selv finne fram til aktuelle kandidater.
Utlysing skal skje innen 15. juni, og frist for å fremme forslag til kandidater er 1. juli.
Årets Unge Gründer kan tildeles personer, organisasjoner eller bedrifter i Hedmark
Kandidater til prisen må tilfredsstille følgende kriterier:
 Gründer(ne) skal være yngre enn 35 år
 Gründer(ne) kan allerede vise til gode resultater
 Gründer(ne) bør lede/eie en nyskapende og innovativ bedrift
 Gründer(ne) kan sannsynliggjøre et vekstpotensial, gjerne internasjonalt.
I utvelgelsen av kandidater til Årets Gründer skal følgende kriterier vektlegges:
 Økonomisk resultat/lønnsomhet
 Nyskaping/originalitet
 Ambisjoner om vekst og/eller innovasjon
 Verdiskapingspotensial
 Strategi og gjennomføringsevne
 Sysselsetting
 Bidrar til utvikling i Hedmark
Prisen gis på grunnlag av dokumenterte resultater.

Forslagene sendes:
Enheten Næring og nyskaping, Hedmark fylkeskommune.
§ 6. UTVELGELSE AV PRISMOTTAKER
Det opprettes en jury bestående av 1 representant for hver av følgende organisasjoner/aktører:







Fylkesrådet, Hedmark fylkeskommune
Hedmark Kunnskapspark
Innovasjon Norge, Hedmark
Ungt Entreprenørskap, Hedmark
Enheten Næring og nyskaping
NHO Innlandet

Juryen velger selv sin leder. Enheten Næring og nyskaping er juryens sekretariat.
Juryen vurderer de aktuelle kandidatene, og avgjør hvilken kandidat som mottar prisen Årets Unge
Gründer.

