
Innovationstävling
VINN PROFESSIONELLT 
STÖD TILL  
DITT FÖRETAG

Är du samisk företagare?

Har du en ny affärsidé? 

Ser du utvecklings- 
möjligheter och har svårt 
att komma vidare? 

Då är vår innovationstävling en 
möjlig lösning för dig!

Vi uppmuntrar nya lösningar,  
produkter och tjänster i kombination  

med samiska värderingar och  
árbediethu, traditionell kunskap. 

Vi tror att samiska företag kan  
stärka och visa vägen för ett samhälle  

som omfamnar och respekterar markerna, 
djuren, vattnet, luften och förutsättningar 

för mer liv. 

Anmäl ditt bidrag senast 10 mars 2022. 
Vi iakttar sekretess. Läs mer på avki.se 

eller scanna QR-koden:

Tävlingsarrangör är projektet Arena samisk näringslivsutveckling som drivs av  
Ávki tillsammans med Samernas Utbildningscentrum, Oajvve och LTU Business. 



Innovationstävling

Bidragen nomineras av vår urvalspanel. Högst 15 
tävlingsbidrag väljs ut att gå vidare och meddelas 
14 mars. Dessa bjuds in att delta i ett digitalt pitch-
event 28 mars. Vägledning inför pitch-eventet ges 
digitalt den 21 mars. 

Den 30 mars meddelas vilka fem (5) idéer/projekt 
som valts ut för professionellt stöd genom projektet. 
 

ANSÖKNINGSKRITERIER
För att få delta i innovationstävlingen behöver  
ditt företag, ditt team och din idé uppfylla följande 
kriterier:

 1. Vara baserad i svenska delen av Sápmi (omfat-
tar regionerna Norrbotten, Västerbotten, Jämtland/
Härjedalen, Västernorrland och Dalarna).

 2. Team ska ledas av en same och bestå av en till 
fem personer.

 3. Teamet måste som minimum leva och/eller 
arbeta inom det geografiska området.

 4. Endast originalidéer som inte gör intrång på 
befintliga immateriella rättigheter accepteras.

 5. Sökande måste vara beredda att delta i digitalt 
pitch-event den 28 mars. 

ANNAN NYCKELINFORMATION
All information om er idé/projekt kommer att behål-
las konfidentiellt.

Framgångsrika team kan nyttja erhållet stöd från 
projekt Arena samisk näringslivsutveckling fram till 
30 juni.

Urvalspanelens beslut är slutgiltigt. 

Vid frågor kontakta Erika Omma Unnes, projektledare 
Arena samisk näringslivsutveckling
erika@avki.se 
070 – 978 73 58

TÄVLINGENS KATEGORIER
 1. Nya affärsidéer

Är du same eller som sameledare för ett team med 
en idé om en ny produkt, tjänst eller verksamhet?  
Då vill vi hjälpa dig!

 2. Expandera din verksamhet 
Vill du expandera ditt befintliga företag? Drömmer 
du om en större eller internationell marknad?  
Vi välkomnar idéer för att växa!

 3. Idéer för att stödja befintliga företag
Kommer din idé att hjälpa andra samiska företagare 
inom Sápmi att starta eller växa? Sápmi behöver 
nya affärsidéer som stöttar samiska företagare att 
lyckas. Vi vill höra mer om din idé!

VAD KAN JAG FÅ UT AV ATT DELTA?
Fem utvalda företag/team får dela på: 

 innovationsstöd och vägledning till ett totalt värde 
av 100 000 sek från LTU Business 

 ekonomisk rådgivning från Ávki till ett värde av  
10 000 sek 
Alla deltagande företag/team kommer att kontaktas 
för feed back på sin idé/projekt.

ÄR MITT PROJEKT BERÄTTIGAT?
Din idé/projekt måste uppfylla en av tre kategorier:

 en ny produkt eller tjänst 
 en projektidé för att utöka din verksamhet på 

marknaden
 en affärsidé som hjälper till att stödja andra  

samiska företag inom Sápmi

HUR FUNGERAR PROCESSEN?
Skicka in din idé/projekt till info@avki.se senast  
den 10 mars kl. 23.59. Vi behöver en kort och tydlig 
beskrivning av idén med max fyra (4) bifogade  
dokument med fler detaljer inklusive budget. Kom 
ihåg kontaktuppgifter.
De kriterier som vi kikar på är:

 hållbarhet, cirkularitet och eallinbiras  
(vår livsmiljö),

 árbediehhtu (samisk traditionell kunskap)  
och samiskt språk,

 jämställdhet och inkludering.


