Fakta och information om Ungas Idétåg
Mellan den 20 april och 11 maj pågår tågturnén Ungas Idétåg genom hela Sverige. Turnén är
en del av Tillväxtverket och VINNOVAs gemensamma program Ungas Innovationskraft. Tåget
besöker 12 städer från söder till norr med heldagsstopp. Förutom de 12 stoppen ute i landet
inleds turnén med ett heldagsevent på Stockholm Centralstation den 20 april, (kl 7-19). Syftet
med tåget är att besökarna ska få med sig kunskap och verktyg för att gå från idé till handling
när de lämnat tåget.

Vad händer på tåget?
Förmiddagen, 9-13
På 12 orter sker regionala samtal där unga innovatörer/entreprenörer möter aktörer från
innovationsstödsystemet samt politiker och tjänstemän i kommun och region. Tillsammans ska
de diskutera hur det regionala och lokala innovationsstödsystemet kan bli bättre på att ta tillvara
på ungas innovationskraft och möjliggöra att fler unga förverkligar sina idéer. De regionala
samtalen ska möjliggöra att unga idag och i framtiden ska få de bästa förutsättningarna för att
förverkliga sina idéer.
Eftermiddagen, 14-19
Mellan klockan 14-19 är unga besökare välkomna till tåget. Efter sitt besök på tåget ska
besökarna (unga 18-30 år) vara inspirerade och ha fått med sig kunskap och verktyg för att ta
sin idé vidare i innovationsprocessen. De ska även veta mer om det regionala och lokala
innovationsstödssystemet och var man vänder sig för hjälp och rådgivning. På Ungas Idétåg
finns rådgivare, förebilder, och inspirerande innovationer. Dessutom erbjuds seminarier,
workshop och möjlighet att mingla och knyta viktiga kontakter.
Förebilder
På tåget finns lokala förebilder, unga personer som har gått igenom innovationsprocessen för
att dela med sig av sina erfarenheter. Programmet har även tillsatt en Advisory Board med 16
drivna unga mellan 18-30 år. Ungas Idétåg är ett resultat av deras input till programmet.
Vilka är med och vad händer på tåget?
Med på tåget finns rådgivare från; ALMI, Business Challenge, Coompanion, Drivhuset,
Enterprise Europe Network, Hjärna.Hjärta.Cash., NyföretagarCentrum, Patent- och
registreringsverket (PRV), Stiftelsen Svensk Industridesign (SVID), medlemmar i Swedish
Incubators & Science Parks (SISP), Venture Cup, verksamt.se och VINNOVA.
På tåget presenteras innovationsprocessen i åtta steg; din idé, skydda din idé, starta företag,
finansiering, design, tillverkning, försäljning och hållbarhet.
Dessutom finns unga förebilder som på olika sätt har gjort resan från idé till handling på plats.
Verksamt.se seminarier om hur man startar eget och PRV håller seminarium om hur man
skyddar sina idéer.
Umbilical Design håller i en innovationsworkshop där man med inspiration från rymden och
astronautens vardag tillsammans ska identifiera problem och hitta lösningar för hur vi ska få till
en hållbarare livsstil på jorden. Man kan anmäla sig till workshopen på
www.ungasinnovationskraft.se
Ungas Idétävling
I Ungas Idétävling söker vi efter en idé som löser ett litet eller stort problem och bidrar med en
lösning som gör världen bättre, underlättar vardagen eller livet. Tävlingen pågår mellan den 6
april – 13 maj 2012. Tio vinnare får möjlighet att ta gå från idé till handling. Under fyra dagar
fördelat på två tillfällen får vinnarna delta i Drivhusets affärsutvecklingsprocess för att öka
förutsättningarna för att deras idé ska bli verklighet. Vinnarna kommer även under dessa dagar
att få delta i en designworkshop med SVID. Resa, boende och måltider ingår. Som vinnare har
man även möjlighet att söka medel upp till 10 000 kr för att utveckla sin idé vidare. Läs mer och
tävla på www.ungasidetavling.se
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Turnéplan:
Stockholm, 20 april
Malmö, 23 april
Kalmar, 24 april
Jönköping, 25 april
Norrköping, 26 april
Göteborg, 2 maj
Örebro, 3 maj

Karlstad, 4 maj
Uppsala, 7 maj
Falun, 8 maj
Sundsvall, 9 maj
Umeå, 10 maj
Luleå, 11 maj

Bakgrund
2010 gav regeringen Tillväxtverket och VINNOVA i uppdrag att genomföra ett treårigt program
för att främja ungas innovationskraft. Programmet ska stimulera innovationskraften hos unga
(18-30 år) och bidra till att fler unga utvecklar och kommersialiserar sina idéer ökar. Resultatet
blev programmet Ungas Innovationskraft. Programmets mål är att innovationsstödsystemets
aktörer ska bli bättre på att ta tillvara på ungas innovationskraft samt att stimulera, utveckla och
kommersialisera ungas idéer genom programmets olika insatser.
För mer information kontakta:
Henrik Arwidsson, projektledare för Ungas Idétåg, Henrik.Arwidsson@tillvaxtverket.se
Kajsa Villman, kommunikatör, Kajsa.Villman@tillvaxtverket.se
Annika Järemo, programansvarig på Tillväxtverket, Annika.Jaremo@tillvaxtverket.se
Ann-Louise Persson, programansvarig på VINNOVA, Ann-Louise.Persson@VINNOVA.se
Lena Rimsten, projektledare för utlysningar och mikrofinansiering inom programmet, Lena.Rimsten@VINNOVA.se
Om Tillväxtverket och VINNOVA
Tillväxtverket underlättar förnyelse i företag och regioner, och gör det enklare för företag.Tillväxtverkets arbete bidrar till
hållbar tillväxt. VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och ska öka konkurrenskraften hos forskare och företag i
Sverige.
Om Ungas Idétåg
Ungas Idétåg är en aktivitet inom Tillväxtverket och VINNOVAs gemensamma program Ungas Innovationskraft. Våren
2012 besöker Ungas Idétåg 13 städer i Sverige. Besökarna är unga (18-30 år) som vill gå från idé till handling eller
behöver inspiration till idéer. På tåget finns rådgivare, förebilder, inspiration, seminarier, workshop och mingel. I
samband med tåget arrangeras även regionala samtal på temat: hur ska det regionala innovationsstödsystemet bli
bättre på att tillvarata ungas innovationskraft?
Mer information om Ungas Idétåg finns på www.ungasinnovationskraft.se
Gilla oss på www.facebook.com/UngasIdetag
Följ oss på https://twitter.com/UngasIdetag
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