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Kan din innovation bidra till att skapa ett hållbart Skåne till år 2030? Dela med 
dig av dina bästa idéer och tävla om en resa till Hongkong. Alla studenter är 
välkomna att tävla och ställa ut din idé på Malmö Live! 
 

InnoCarnival Skåne är en innovationskarneval på Malmö Live 20-21 maj 2016. Till 
karnevalen söker vi nu studentinnovationer och idéer som bidrar till att lösa 
gemensamma samhällsutmaningar. Visa upp din idé för allmänheten och regionala 
beslutsfattare och tävla samtidigt om en studieresa till Hongkong.  

Skåne står, liksom resten av världen, inför flera samhällsutmaningar. Det finns en 
stor efterfrågan på nya lösningar och innovationer för en hållbar utveckling. En 
innovation kan vara allt från en idé om en produkt, tjänst, tillverkningsprocess, nya 
marknadsföringsmetoder mm. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Frågor om tävlingen? Kontakta Nils Ekelund, nils.ekelund@mah.se 
Följ InnoCarnival på facebook & instagram (#innocarnival) www.innocarnivalskane.se 

Vill du skapa ett mer hållbart samhälle? 

Har du en idé som bidrar till ett mer hållbart Skåne i linje med Skånes 
regionala utvecklingsstrategi för 2030: ”Det öppna Skåne”?  
Strategin innehåller fem prioriterade ställningstaganden: 

• Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet – (t.ex. genom minskad 
arbetslöshet, förbättrad hälsa och utemiljö) 

• Skåne ska bli en stark hållbar tillväxtmotor – (t.ex. genom minskad 
klimatpåverkan och hållbar konsumtion) 

• Skåne ska utveckla morgondagens välfärdstjänster – (t.ex. genom 
minskat utanförskap och minskning av hemlösheten) 

• Skåne ska dra nytta av sin flerkärniga ortstruktur – (t.ex. genom 
minskad bostadsbrist och arbetslöshet) 

• Skåne ska vara globalt attraktivt – (t.ex. genom minskad diskriminering, 
fattigdom, och bostadsbrist) 

Tävla med din idé! 

Du kan välja att tävla 
inom någon eller några 
av dessa teman eller 
något annat som du 
finner intressant i 
utvecklingsstrategin.    

Läs mer om strategin 
här. 

mailto:nils.ekelund@mah.se
http://www.innocarnivalskane.se/
http://skane2030.se/det-oppna-skane/
http://skane2030.se/det-oppna-skane/


 
 

 

 

Arrangörer:    I samarbete med:  

 

Viktiga datum!  
 

10 november kl 12-14 (drop in) – Inspirations-lunch med Drivhuset 
Vi berättar hur du tävlar och vilket stöd som finns att få på vägen. Anmäl dig till 
jeanette.persson@mah.se för att få lunch. Välkommen till Drivhuset på Malmö 
högskola (entréplan i Niagara, Nordenskiöldsgatan 1).    

10 februari – Sista datum för att anmäla att du vill vara med och tävla och ställa ut 
din idé. Kontakta nils.ekelund@mah.se. 

24 april – Deadline för inlämning av ditt bidrag. 

20-21 maj – Ställ ut och tävla med din idé på InnoCarnival på Malmö Live.  
 

Hur tävlar jag?  
Du kan tävla själv eller tillsammans med andra studenter. Bidraget ska innehålla en 
beskrivning av innovationen, hur den ska genomföras eller fungerar, ett resonemang 
kring idéns positiva effekter samt hur den kan kopplas till någon samhällsutmaningar 
sett utifrån ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv eller till Skånes regionala 
utvecklingsstrategi för 2030. Utgå gärna från frågorna ”Vad, Hur och Varför”.  

Bidraget kan lämnas in i form av text, ljud, bild, film eller en modell. Det viktigaste är 
att du motiverar hur just din innovation kan bidra till ett öppet och hållbart Skåne 
2030 eller lösa en samhällsutmaning. Anmäl ditt intresse att medverka redan nu och 
få mer information om tävlingen: nils.ekelund@mah.se.   
 
Kriterier 
Bidragen bedöms utifrån hur väl de uppfyller ett eller flera av följande kriterier: 
 

• Är förslaget nyskapande? 

• Främjar förslaget utveckling av nya metoder eller tillvägagångssätt? 

• Kan förslaget tydligt kopplas till något eller några av de för tävlingen utsedda 
temaområden ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet? 

• Kan förslaget kopplas till Region Skånes mål om det öppna Skåne 2030? 

Juryn väljer ut de 10 främsta bidragen som presenteras på innovationskarnevalen 
20-21 maj. Mot slutet av karnevalen koras de vinnande bidragen. 
 

Lycka till!  
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