
 

DELTA I RISE AWARDS 2021! 

Ansökningsperiod: 1 februari – 28 februari (23:59) 2021 

Vinnare från Lunds universitet utses: mitten på mars. 

Internationella vinnarna utses av U21 den: slutet av april.  

 

 

Om tävlingen  

RISE Awards organiseras i samarbete med det internationella nätverket U21. RISE 

Awards står för Real Impact on Society and Environment och är tävling för 

studentledda projekt som jobbar för att uppnå FN: s globala hållbarhetsmål. Varje 

projekt måste på ett tydligt sätt sträva mot att uppnå minst ett av FN:s mål och man 

måste ha påbörjat implementeringen av sitt projekt. Man kan vara i ett tidigt skede i 

implementeringen men det räcker alltså inte att bara ha en idé (se bild nedan). 

I år kommer RISE AWARDS att vara helt digital och kommer att pågå under februari 

och mars 2021. Tävlingen öppnar den 1 februari och du kan skicka in ditt bidrag fram 

tills 28 februari (23:59). Lunds universitet får nominera max fyra projekt till den 

internationella virtuella omgången av tävlingen. I den internationella omgången 

kommer U21 att utse totalt fyra projekt som vinnare. Vinnarna kommer tilldelas 

utvecklingspaket till ett värde av 2000$ per team.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Delta med ditt projekt: 

Spela in en video-pitch på 3–5 minuter (videos längre än 5 minuter kommer att 

diskvalificeras). Din video bör tydligt visa: 

➢ vad ditt projekt handlar om och varför det är viktigt.  

➢ Vilket eller vilka av FN:s hållbarhetsmål som ni strävar att uppnå.  

➢ Vad ni har åstadkommit hittills  

➢ Vilka framtidsplaner och mål ni har och hur ni planerar att uppnå dem.  

Regler 

➢ Videon får vara max 5 minuter lång. 

➢ Projektet måste vara studentlett men nyutexaminerade får också ingå i projektet 

(max 2 år sedan examen).  

➢ Projektet kan vara individuellt eller i grupp. Är man fler än sju personer väljer 

man ut en kärngrupp som representerar projektet. 

➢ I videon får att använda sig av props, infografik, inkorporera existerande 

material eller använda sig av andra kreativa metoder så länge videon är skapad 

för RISE och inte finns publicerad någon annanstans.  

 

 

SKICKA IN DITT BIDRAG HÄR! 

https://www.universitysurvey.se/limesurvey/index.php/984124?lang=en

