
 

 

 

Iværksætterprisen i Rotary Distrikt 1470 

Vi inviterer hermed iværksættervirksomheder til at deltage i Iværksætterprisen 2020, der afsluttes med 

Finalen den 30. januar 2021 på Distriktskonferencen. 

Vi opfordrer alle klubber til at nominere en eller flere iværksættere. 

 

Igennem årene har flere og flere klubber deltaget i konkurrencen og Distriktets Iværksætterpris, og vi er 

sikre på, at der er Iværksættere over hele Distriktet, som fortjener opmærksomhed og støtte. 

Derfor denne opfordring, hvor vi har skruet op for konkurrencen, præmierne og opmærksomheden. 

Både den lokale kåring af klubbens Iværksætter, som nominering til Finalen og endeligt vinderne er gode 

pressebilleder lokalt og regionalt. Derfor benyt muligheden for at skabe opmærksomhed omkring klubben 

og Rotary. 

 

Præmier 

Distriktet præmierer 1., 2. og 3. pladsen med 

1. Præmie: Diplom, 15.000 kr. og kurv af serviceydelser *) 

2. Præmie: Diplom, 10.000 kr. og kurv af serviceydelser *) 

3. Præmie: Diplom og kurv af serviceydelser *) 

*) Kurven er serviceydelser er timer og rådgivning hos relevante virksomheder (advokat, revisor, marketing, bureau mv.) 

Hvem kan deltage 

o Alle brancher er mulige – det er DET originale og 

nytænkende, der tæller 

o En iværksætter skal have startet noget nyt helt fra 

bunden – en ny virksomhed eller et ny koncept 

Dvs. at der må ikke være tale om et franchise- eller 

andet lignende koncept. 

o Virksomheden og/eller initiativtager skal have 

geografisk tilknytning til Distrikt 1470 

o Virksomheden skal være en fuldtidsvirksomhed eller 

have potentiale til at blive det indenfor en nær 

fremtid 

o Virksomheden skal vurderes at have gode vækstmuligheder og på sigt skabe 

arbejdspladser 

o Det vurderes positivt, at virksomheden overordnet er samfundsgavnlig (Service 

above self), for eksempel er social ansvarlighed, bæredygtighed, arbejder med FN’s 

verdensmål og naturligvis er en hæderlig virksomhed. 



 

 

Konkurrencens forløb 

Hver klub inviterer og nominerer en eller to Iværksættere og indmelder disse til den 

Assisterende Guvernør senest den 15. november 2020 

Hvert AG Område kvalificerer og nominerer herefter en eller to Iværksættere til Distriktets 

Finale, der indmeldes til Distriktet senest den 30. november 2020 

Distriktets dommerkomite udvælger blandt de nominerede kandidater de fem finalister, der 

deltager i Finalen den 30. januar 2021 på Rungstedgaard og meddeler deltagerne dette 

senest den 15. december 2020 

Alle nominerede kandidater indmeldt til Distriktet modtager Distriktets diplom som  

Nomineret til Rotary Distrikts 1470 

Iværksætterpris 2020 

 

Hvad skal Iværksætteren præsentere 

Klubbens annoncering og udvælgelse sker efter klubbens præmisser 

Iværksætterens indstilling til AG Området og Distriktet skal indeholde: 

o Beskrivelse af virksomhedens vision, mission og mål i perioden 2021-2023 

o Oplæg til en 5 min. præsentation (gerne støttet af en PowerPoint præsentation, 

video eller anden synliggørelse af virksomheden) 

o Bilag visende virksomhedsdata (Ejer, ledelse, CVR nr., adresse og telefon og mail) 

o Rotary klubbens motivation 

 

 

Vi glæder os til at se jeres nominering! 

 

 

 

 

 

 

Peder Jon Andersen 

Distriktsguvernør 


