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Tech Innovation Programme 

Tech Innovation Programme er målrettet htx-elever. Formålet med Tech Innovation Programme er at give 

eleverne mulighed for at teste og afprøve deres idéer uden for uddannelsesrammen, hvor eleverne får 

mulighed for at modtage professionel sparring og rådgivning fra fagfolk i hele landet.   

  

Tilmelding til Tech Innovation Programme 

Tilmelding er nødvendig, og der et begrænset antal pladser i Tech Innovation Programme. Det foregår efter 

først-til-mølle-princippet her, senest 31. oktober 2022 kl. 12.00. Er du allerede tilmeldt Company 

Programme, tilmelder du dig Tech Innovation Programme på minside med dit login og kodeord. 

 

Konkurrencendagen i praksis 

Alle Tech Innovation Programme-hold bedømmes i hovedrunden ved to dommerinterviews med forskellige 

dommere, hvor dommerne har lejlighed til at spørge ind til holdets løsning og proces. Et dommerinterview 

tager ca. 10-12 min, og holdet kan vælge at starte samtalen med en kort præsentation. Resten af tiden 

foregår, som en samtale mellem dommeren og holdet. De bedst placerede hold annonceres efter 

hovedrunden, og de går videre til finalen samme dag.  

Stande 

Tech Innovation Programme vender i år tilbage til at være fysisk. Det betyder at hvert hold har en stand, 

som de skal stå ved i hovedrunden. Holdene har mulighed for at bruge standvæggene til at fremvise 

plakater, tekniske tegninger eller anden visuel identitet, der understøtter deres løsning. Der uddeles der én 

præmie til det hold, som har den bedst udførte stand på 2000 kr. til hele teamet. Kriterier kommer på web 

snarest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://danishentrepreneurshipfestival.ffe-ye.dk/tilmeld-dig
https://minside.ffe-ye.dk/


 

Finalerunden 

Finalerne i Tech Innovation Programme afholdes på samme dag, som hovedrunderne. Tirsdag d. 15. 

november 2022 i Øksnehallen, København og Onsdag d. 30. november 2022 i Messe C, Fredericia.  

I finalen nulstilles pointene fra hovedrunden, og finalistholdene får 3 min til at pitche deres idé og løsning 

foran et dommerpanel. Efter pitchet er der 3 minutter til spørgsmål fra dommerne. Når alle hold har 

pitchet, mødes dommerpanelet til votering, og her finder de 1., 2. og 3. pladsen. Vinderne bliver 

annonceret til awardshowet. 

 

 

Dommerpanel 

Et team bedømmes af dommere fra fremtrædende danske erhvervsvirksomheder, organisationer og 

højere uddannelsesinstitutioner. 

Antal deltagere pr. team 

Et team i Tech Innovation Programme skal have mindst 3, - og maksimum 5 medlemmer. 

Bedømmelseskriterier 

Se bedømmelseskriterierne her. Husk at læs dem grundigt igennem inden deltagelsen i konkurrencen. Læs 

også guiden her til Tech Innovation Programme, der giver et par tips til forberedelsen af 

bedømmelsessituationen. Efter Danish Entrepreneurship Festival kommer den samlede placeringsliste på 

hjemmesiden.  

http://danishentrepreneurshipfestival.ffe-ye.dk/media/794161/bedoemmelsesskema_da-vinci_2021.pdf
https://danishentrepreneurshipfestival.ffe-ye.dk/media/794842/tech-innovation-programme-samlet-guide-2022-med-hjaelpespoergsmaal.pdf


 

Ved pointlighed 

Hvis der opstår pointlighed mellem flere teams, når der udvælges finalister, fastsættes placeringen efter 

følgende kriterier: 

• Spørgsmålet ” I hvor høj grad har teamet testet deres løsning?” vægtes højest. 

• Er der fortsat pointlighed, er det dommerne, der kårer det vindende team.  

 

Præmier  

1. pladsen modtager 10.000 kr. til teamet.  

2. pladsen modtager 6.000 kr. til teamet.  

3. pladsen modtager 4.000 kr. til teamet. 

Særpris – bedst udførte stand: 2.000 kr. til teamet 

 

Kontakt 

Har du spørgsmål vedr. deltagelse i Tech Innovation Programme, bedes du kontakte projektleder Pernille 

Rasmussen: Pernille@ffefonden.dk eller telefonnr. 2134 3113 

 

mailto:Pernille@ffefonden.dk

