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ANSÖKNINGSKRITERIER –
LEAPFROGS 2023
Det finns formella kriterier och bedömningskriterier som måste
uppfyllas för att kunna få en Leapfrogscheck. Om de formella
kriterierna är uppfyllda kommer juryn gå igenom din ansökan för att
bedöma om du får en check eller inte. Läs våra kriterier noga och följ
instruktionerna i ansökningsprocessen för att skriva en så bra ansökan
som möjligt.

Formella kriterier
•

•
•
•

•

Har minst ett registrerat högskolepoäng efter 2022-05-31 (ett
år innan startdatum för Leapfrogs 2023) vid Lunds universitet,
Malmö universitet, Blekinge Tekniska Högskola eller
Högskolan Kristianstad.
Har för avsikt att arbeta heltid med sitt projekt under 3
månader sommaren 2022.
Kommer att delta i de obligatoriska aktiviteterna.
Har ett svenskt personnummer alternativt
samordningsnummer. (Om du är en internationell student som
ska vara här mindre än ett år, och därmed inte kan få ett
samordningsnummer, så accepterar vi ett temporärt nummer
som du fått av t ex ditt universitet.)
En student får bara tilldelas en Leapfrogscheck två gånger. Har
du tilldelats checken vid två tidigare tillfällen uppfyller du inte
de formella kriterierna.

Bedömningskriterier
Dessa kriterier kommer juryn att titta på när de går igenom din
ansökan. Utöver själva ansökan kan juryn också begära en intervju
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med den sökande. Juryn tittar på följande saker när de tar beslut om
att tilldela en check eller inte:
•
•
•
•
•
•

Långsiktig potential
Entreprenöriell förmåga
Idéns innovationsgrad
Hur Leapfrogschecken ska göra skillnad för utvecklingen av
projektet
Beskrivning av vad man avser uppnå under projekttiden
Idéns anknytning till de Globala målen, Agenda 2030

Utöver ovan kriterier ser juryn positivt på om du varit i kontakt med
någon inom Innovationssystemet och diskuterat din idé. Detta är
däremot inget krav.
Ansökan är individuell och skall skrivas av dig enbart. Är ni två eller
fler från samma projekt som söker stipendiet rekommenderar vi att ni
inte använder exakt samma text i ansökan. Stipendiet delas ut till
individer och ej till projekt. Det är inte garanterat att samtliga personer
från samma projekt tilldelas stipendiet då ansökningarna bedöms
individuellt. Om ni är flera från samma projekt är det inte troligt att
fler än maximum två teammedlemmar tilldelas en Leapfrogscheck.

