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Virksomhedens udviklingsniveau - vurderingsskema 

VIRKSOMHEDSNAVN: 
Samlet point fra vurderingsskema: 

Ekstra point:  BF Bestyrelse □  BDE Bestyrelse □ 
 Udført tillidserhverv (events mv.) for BDE □ Udført tillidserhverv for BF □  

Ejer 1 – navn: Ejer 2 – navn: Ejer 3 – navn: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AU Business Factory 
 

         
DEPARTMENT OF BUSINESS DEVELOPMENT AND TECHNOLOGY 
SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES 
AARHUS UNIVERSITY 
 

 

Vurderingsskemaet er baseret på den kriteriemodel, som er udarbejdet og anvendes af AU Dual 
Career, for AU iværksættere. Bemærk at ved ansøgning til Dual Career, er nedenstående KUN 
vejledende, og SKAL vurderes på ny. Dual Career rådgiveren giver suverænt sin egen point-
vurdering.  
 
Herværende vurderingsskema anvendes udelukkende lokalt på BTECH i forbindelse med 
optagelse i Studentervæksthuset Business Factory.  
 

Den studerendes commitment til iværksætteri (max 10 point) 
• Virksomhedens levetid 

o 1 point for mindst ½ års gyldigt CVR nummer og forretningsplan. 
o 2 point for mindst 1 års gyldigt CVR nummer og forretningsplan. 

• Egen investering i produkt- eller virksomhedsudvikling 
o 1 point for 25.000 kr. 
o 2 point for 50.000 kr. 
o 3 point for 100.000 kr. 
o 4 point for 150.000 kr. 

• Deltagelse i iværksætterfællesskaber med fokus på entreprenøriel udvikling 
o 2 point for mindst ½ års tilknytning til studenterinkubator eller tilsvarende. 
o 4 point for mindst 1 års tilknytning til studenterinkubator eller tilsvarende. 

Virksomhedens styrker (max 8 point) 
• Ansatte / jobskabelse 

o 1 point for mindst én ansat (eller lønudbetaling til ejere) i de seneste 3 måneder eller i 6 måneder 
indenfor det seneste år. 

o 2 point for lønudbetaling til mindst to ansatte udover ejere i de seneste 3 måneder eller i 6 
måneder indenfor det seneste år. 

• Besidder virksomhedens ejere / ansatte en relevant faglighed / erfaring (vurdering) 
o 1 point for ’i nogen grad’. 
o 2 point for ’i høj grad’. 

• Skalerbart produkt (vurdering) 
o Point gives på skala fra 1-4, hvor 1 gives for ’kan skaleres’, og 4 point gives for ’særdeles 

skalerbart’. 
 
Virksomhedens produkt (max 6 point) 

• Patentpotentiale / forskningshøjde (vurdering) 
o 1 point for ’hviler på forskningsbaseret viden’. 
o 2 point for ’mulighed for beskyttelse’ eller ’indeholder væsentlige aktuelle forskningselementer 

(baseret på state-of-the-art)’. 
• Nyhedsværdi på markedet / unique selling point (vurdering) 

o 1 point for ’produktet eller elementer ved produktet er i nogen grad nyt’. 
o 2 point for ’produktet er i høj grad nyt’ eller ’løsningen er beyond state-of-the-art’. 

• Time-to-market – kompetencer er inhouse og ingen væsentlige forhindringer (vurdering) 
o 1 point for ’produktet er under udvikling, og kan lanceres indenfor ½ år’. 
o 2 point for ’produktet er under udvikling, og kan lanceres indenfor 2 måneder’. 

 
Markedsinteresse (max 12 point) 

• Omsætning i seneste afsluttede regnskab eller baseret på realiseret omsætning eller bindende 
ordreafgivelse i indeværende år 

o 1 point for 25.000 kr. 
o 2 point for 50.000 kr. 
o 3 point for 100.000 kr. 
o 4 point for 150.000 kr. 

• Kapitaltilførsel (inklusiv fonde, legater mm.) 
o 1 point for 25.000 kr. 
o 2 point for 50.000 kr. 
o 3 point for 100.000 kr. 
o 4 point for 150.000 kr. 

• Markedsefterspørgsel / dokumenterede brugerbehov (vurdering) 
o Point gives på skala fra 1-4, hvor 1 gives for ’gennemført brugerundersøgelse viser behov’, og 4 

point gives for ’de gennemførte brugerundersøgelser viser særdeles tydeligt behov’. 
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Den samlede vurdering AU Business Factory 
Den nedenstående fordeling anvendes som hjælpeværktøj til screening af ansøgere til de 
forskellige zoner, som Business Factory er opdelt i. 

IdeaLab: For at få adgang til dette fælles fly-in-fly-out projektarbejdsområde, skal man som 
minimum have en produkt/konceptidé, der kan godkendes af en BF-konsulent til på sigt at have et 
forretningsmæssigt perspektiv.  

StartupLab: For at få adgang til dette opstartsmiljø, skal man være opstartet eller være i gang med 
at etableret en virksomhed. Oftest med cvr-nummer, men det er ikke et formelt krav. Man skal have 
en konkret forretningsplan (evt. kun i udkast) med, for at kunne komme ind. Hobbyvirksomheder 
uden en reel etableringsstrategi kommer ikke i betragtning. Disse kan arbejde med deres 
etableringsstrategi i IdeaLab zonen.  

BusinessLab: Man skal have en etableret virksomhed, der er klar til markeds-penetrering eller 
vækst. Er ligeledes for dem, der er i officiel ingeniørpraktik i deres egen virksomhed.  

 
0-11 point:  Adgang til fly-in-fly-out plads i IdeaLab, hvis projektet som ovenfor nævnt, kan 

godkendes af en BF-konsulent. 
 

12-17 point:  Adgang til fly-in-fly-out plads i StartupLab. Har man ikke point nok, kan der kan 
gives dispensation til dette område af Business Factory, hvis man f.eks. har 
registreret et CVR-nummer, og er i gang med en reel opstart. 
 

18-23 point:  Adgang til at søge 6 md. plads (følger semesteret) i BusinessLab 
 

24-36 point:  Adgang til at søge fast plads i BusinessLab 
 

Bemærk: der kan i alt gives op til 8 tillægspoint (1-2 point i hver kategori), for at have udført 
tillidserhverv / bestyrelsesarbejde i BDE og/eller i Business Factory på BTECH. Et tillidserhverv kan 
f.eks. at have været koordinator/arrangør af et stort event for BDE. 

Bemærk at selvom pladsen er ”fast”, kræver det at man benytter sig af den for ikke at miste retten 
til den. Mister man først retten til pladsen, skal der ansøges på ny.  

 

 

 

Dato og underskrift (virksomhedsejere):  Dato og underskrift (Business Factory): 
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