
 

Hvordan får man diplom, hvis man har deltaget i Da Vinci-
konkurrencen i HÅNDVÆRK?  

Når I har deltaget i Da Vinci-Konkurrencen, og ikke fortsætter i Company Programme, har I 
mulighed for at modtage et diplom for deltagelse i konkurrencen. 
 

For at modtage diplomet, skal I opfylde følgende krav: 

1. Samtlige medlemmer af teamet skal være registreret som deltagere i Da Vinci-konkurrencen på 
Danish Entrepreneurship Award 2016. 

2. Teamet skal skrive én rapport på maksimum 2 sider i alt, som skal indeholde: 

 Kort beskrivelse af, hvad der er sket i teamet i årets løb. 

 Kort beskrivelse af teamets forståelse for valg af produkt, målgruppe, evt. konkurrerende 
produkter/ydelser samt de miljø- og arbejdsmiljømæssige aspekter i forbindelse med valg af 
materialer mv. (Hvis produktet er en serviceydelse, skal de produkter, som indgår i ydelsen, 
beskrives).  

 Kort beskrivelse af teamets overvejelser om forretningsmodellen i forbindelse med 
produktet/ydelsen.  

 Kort beskrivelse af anvendte fagspecifikke metoder. 

 Kort beskrivelse af, hvad I som team har fået ud af at deltage i Da Vinci-konkurrencen på 
Awarden.  

3. Teamets navn og konkurrencespor skal stå på rapportens forside og teamnavnet samt 
konkurrencesporet skal være det samme, som det, I tilmeldte jer under til konkurrencen. 

4. Alle teammedlemmer skal underskrive rapportens sidste side. 

 

Den underskrevne rapport scannes ind og sendes enten som en Word-fil eller PDF på mail til: 
ung@ffe-ye.dk. Alternativt kan rapporten sendes med posten til: 

Fonden for Entreprenørskab  
Ejlskovsgade 3D, stuen 
5000 Odense C 

Navngiv mailen: ”Teamnavn + Da-vinci-rapport”. Hvis den indsendes pr. post mærkes kuverten: 
”Att.: UNG-teamet” 

Rapport skal være modtaget hos Fonden for Entreprenørskab senest den 4. december 2016 kl. 12 
– Det gælder uanset om rapporten er sendt pr. mail eller post. 

Kun underskrevne rapporter, der er modtaget til tiden og overholder kravene kan godkendes. 
Der gives ikke dispensation fra kravene for udstedelse af diplom. 

mailto:ung@ffe-ye.dk


 

Hvordan får man diplom, hvis man har deltaget i Da Vinci-
konkurrencen i TEKNOLOGI?  

Når I har deltaget i Da Vinci-Konkurrencen, og ikke fortsætter i Company Programme, har I 
mulighed for at modtage et diplom for deltagelse i konkurrencen. 
 

For at modtage diplomet, skal I opfylde følgende krav: 

1. Samtlige medlemmer af teamet skal være registreret som deltagere i Da Vinci-konkurrencen på 
Danish Entrepreneurship Award 2016. 

2. Teamet skal skrive én rapport på maksimum 2 sider i alt, som skal indeholde: 

 Kort beskrivelse af teamets produkt, herunder f.eks. beskrivelse af anvendte materialer og 
teorier/undersøgelser samt dimensioner på evt. færdigt produkt/prototype.  

 Kort beskrivelse af, hvor langt I er kommet med produktet, herunder overvejelser om design, 
funktion, målgruppe og patent.  

 Kort beskrivelse af, hvem der kan få gavn af produktet. 

 Kort beskrivelse af, hvad I som team har fået ud af at deltage i Da Vinci-konkurrencen på 
Awarden.  

3. Teamets navn og konkurrencespor skal stå på rapportens forside og teamnavnet samt 
konkurrencesporet skal være det samme, som det, I tilmeldte jer under til konkurrencen. 

4. Alle teammedlemmer skal underskrive rapportens sidste side. 

 

Den underskrevne rapport scannes ind og sendes enten som en Word-fil eller PDF på mail til: 
ung@ffe-ye.dk. Alternativt kan rapporten sendes med posten til: 

Fonden for Entreprenørskab  
Ejlskovsgade 3D, stuen 
5000 Odense C 

Navngiv mailen: ”Teamnavn + Da-vinci-rapport”. Hvis den indsendes pr. post mærkes kuverten: 
”Att.: UNG-teamet” 

Rapport skal være modtaget hos Fonden for Entreprenørskab senest den 4. december 2016 kl. 12 
– Det gælder uanset om rapporten er sendt pr. mail eller post. 

Kun underskrevne rapporter, der er modtaget til tiden og overholder kravene kan godkendes. 
Der gives ikke dispensation fra kravene for udstedelse af diplom. 

mailto:ung@ffe-ye.dk


 

Hvordan får man diplom, hvis man har deltaget i Da Vinci-
konkurrencen i SAMFUNDSVIDENSKAB?  

Når I har deltaget i Da Vinci-Konkurrencen, og ikke fortsætter i Company Programme, har I 
mulighed for at modtage et diplom for deltagelse i konkurrencen. 
 

For at modtage diplomet, skal I opfylde følgende krav: 

1. Samtlige medlemmer af teamet skal være registreret som deltagere i Da Vinci-konkurrencen på 
Danish Entrepreneurship Award 2016. 

2. Teamet skal skrive én rapport på maksimum 2 sider i alt, som skal indeholde: 

 Kort beskrivelse af, hvad der er sket i teamet i årets løb. 

 Kort beskrivelse af anvendte sociologiske/samfundsmæssige/historiske/psykologiske eller 
religiøse begreber i udviklingen af idéen.  

 Kort beskrivelse af, hvordan idéen skaber social/samfundsmæssig værdi. 

 Kort beskrivelse af eventuelt gennemførte undersøgelser/tests eller analyser.  

 Kort beskrivelse af, hvad I som team har fået ud af at deltage i Da Vinci-konkurrencen på 
Awarden.  

3. Teamets navn og konkurrencespor skal stå på rapportens forside og teamnavnet samt 
konkurrencesporet skal være det samme, som det, I tilmeldte jer under til konkurrencen. 

4. Alle teammedlemmer skal underskrive rapportens sidste side. 

 

Den underskrevne rapport scannes ind og sendes enten som en Word-fil eller PDF på mail til: 
ung@ffe-ye.dk. Alternativt kan rapporten sendes med posten til: 

Fonden for Entreprenørskab  
Ejlskovsgade 3D, stuen 
5000 Odense C 

Navngiv mailen: ”Teamnavn + Da-vinci-rapport”. Hvis den indsendes pr. post mærkes kuverten: 
”Att.: UNG-teamet” 

Rapport skal være modtaget hos Fonden for Entreprenørskab senest den 4. december 2016 kl. 12 
– Det gælder uanset om rapporten er sendt pr. mail eller post. 

Kun underskrevne rapporter, der er modtaget til tiden og overholder kravene kan godkendes. 
Der gives ikke dispensation fra kravene for udstedelse af diplom. 

 

mailto:ung@ffe-ye.dk


 

Hvordan får man diplom, hvis man har deltaget i Da Vinci-
konkurrencen i NATURVIDENSKAB? 

Når I har deltaget i Da Vinci-Konkurrencen, og ikke fortsætter i Company Programme, har I 
mulighed for at modtage et diplom for deltagelse i konkurrencen. 
 

For at modtage diplomet, skal I opfylde følgende krav: 

1. Samtlige medlemmer af teamet skal være registreret som deltagere i Da Vinci-konkurrencen på 
Danish Entrepreneurship Award 2016. 

2. Teamet skal skrive én rapport på maksimum 2 sider i alt, som skal indeholde: 

 Kort beskrivelse af, hvad der er sket i teamet i årets løb.  

 Kort beskrivelse af teamets forskningsprojekt, herunder fx beskrivelse af anvendte materialer 
og teorier.  

 Kort beskrivelse af, hvor langt I er kommet med forskningsprojektet – herunder redegørelse 
for eventuelt gennemførte tests/undersøgelser.  

 Kort beskrivelse af, hvem der kan få gavn af forskningsprojektet. 

 Kort beskrivelse af, hvad I som team har fået ud af at deltage i Da Vinci-konkurrencen på 
Awarden.  

3. Teamets navn og konkurrencespor skal stå på rapportens forside og teamnavnet samt 
konkurrencesporet skal være det samme, som det, I tilmeldte jer under til konkurrencen. 

4. Alle teammedlemmer skal underskrive rapportens sidste side. 

 

Den underskrevne rapport scannes ind og sendes enten som en Word-fil eller PDF på mail til: 
ung@ffe-ye.dk. Alternativt kan rapporten sendes med posten til: 

Fonden for Entreprenørskab  
Ejlskovsgade 3D, stuen 
5000 Odense C 

Navngiv mailen: ”Teamnavn + Da-vinci-rapport”. Hvis den indsendes pr. post mærkes kuverten: 
”Att.: UNG-teamet” 

Rapport skal være modtaget hos Fonden for Entreprenørskab senest den 4. december 2016 kl. 12 
– Det gælder uanset om rapporten er sendt pr. mail eller post. 

Kun underskrevne rapporter, der er modtaget til tiden og overholder kravene kan godkendes. 
Der gives ikke dispensation fra kravene for udstedelse af diplom. 

mailto:ung@ffe-ye.dk


 

Hvordan får man diplom, hvis man har deltaget i Da Vinci-
konkurrencen i INTRAPRENØRSKAB? 

Når I har deltaget i Da Vinci-Konkurrencen, og ikke fortsætter i Company Programme, har I 
mulighed for at modtage et diplom for deltagelse i konkurrencen. 
 

For at modtage diplomet, skal I opfylde følgende krav: 

1. Samtlige medlemmer af teamet skal være registreret som deltagere i Da Vinci-konkurrencen på 
Danish Entrepreneurship Award 2016. 

2. Teamet skal skrive én rapport på maksimum 2 sider i alt, som skal indeholde: 

 Kort beskrivelse af, hvad der er sket i teamet i årets løb.  

 Kort beskrivelse af teamets forståelse for valg af produkt, målgruppe, eventuelt 
konkurrerende produkter/ydelser samt de miljø- og arbejdsmiljømæssige aspekter i 
forbindelse med valg af materialer mv. (Hvis produktet er en serviceydelse, skal de 
produkter, som indgår i ydelsen, beskrives).  

 Kort beskrivelse af hvordan teamet skaber forøget værdi med deres produkt/ydelse, og 
hvem der vil få gavn af produktet.   

 Kort beskrivelse af anvendte fagspecifikke metoder. 

 Kort beskrivelse af, hvad I som team har fået ud af at deltage i Da Vinci-konkurrencen på 
Awarden.   

3. Teamets navn og konkurrencespor skal stå på rapportens forside og teamnavnet samt 
konkurrencesporet skal være det samme, som det, I tilmeldte jer under til konkurrencen. 

4. Alle teammedlemmer skal underskrive rapportens sidste side. 

 

Den underskrevne rapport scannes ind og sendes enten som en Word-fil eller PDF på mail til: 
ung@ffe-ye.dk. Alternativt kan rapporten sendes med posten til: 

Fonden for Entreprenørskab  
Ejlskovsgade 3D, stuen 
5000 Odense C 

Navngiv mailen: ”Teamnavn + Da-vinci-rapport”. Hvis den indsendes pr. post mærkes kuverten: 
”Att.: UNG-teamet” 

Rapport skal være modtaget hos Fonden for Entreprenørskab senest den 4. december 2016 kl. 12 
– Det gælder uanset om rapporten er sendt pr. mail eller post. 

Kun underskrevne rapporter, der er modtaget til tiden og overholder kravene kan godkendes. 
Der gives ikke dispensation fra kravene for udstedelse af diplom. 

mailto:ung@ffe-ye.dk

