Vilka projekt kan man tävla med?
Ämnet ska handla om livsmiljö och livskvalitet kopplat till vattenfrågor, t ex vattenresurser,
vattenhantering, vattenkvalitet, vattenmiljö, avloppsfrågor eller vattenskyddsfrågor. Projektet
kan utföras inom vilket ämne som helst: naturvetenskap, teknik, samhällsvetenskap,
humaniora, sport, hälsa, konst, musik eller drama. Ni som tävlar ska vara mellan 15 och 20
år.
Vinnaren av Svenska Juniorvattenpriset får en plats i en internationell final. Där får man vara
max 1 eller 2 personer i projektgruppen. Om ni är fler i gruppen ska ni därför utse 1 eller 2
representanter.
Om du har material, t ex en konstruktion, som hör till ditt projekt kan du få möjlighet att visa
upp detta (beroende på utrymme och säkerhetsföreskrifter) i din monter på utställningen.
Juryn består av representanter från akademi och näringsliv. Projekten bedöms utifrån dess
vetenskapliga, miljömässiga och samhälleliga relevans för vattenfrågor, kreativitet, metod,
elevernas kunskapsnivå, självständighet samt presentation.

Såhär tävlar du om Svenska Juniorvattenpriset:
Det finns två sätt att tävla om Svenska Juniorvattenpriset:
1. Du kan mejla in ditt projekt. Du kan antingen mejla in din projektrapport (en färdig eller så långt
du hunnit med den) - eller en sammanfattning som du skriver enligt mallen på hemsidan.
Mejla till svenskajuniorvattenpriset@ungaforskare.se senast den 8 februari 2018. Följande ska
bifogas:
•

Namn på dig/er som gjort projektet, vilka två av er som ni utsett till representanter
(gäller om ni är fler än två i projektgruppen), era e-postadresser, telefonnummer, samt
era födelsedatum (år, månad, dag).

2. Du kan delta i Utställningen Unga Forskare. Vill du tävla om Svenska Juniorvattenpriset samtidigt
som du har chans på ännu fler fina priser och stipendier? Då kan du delta i Utställningen
Unga Forskare. Detta är för dig som går på gymnasiet och har gjort ett vattenprojekt inom
naturvetenskap, teknik eller matematik. Deadline för anmälan till Utställningen Unga Forskare
är 8 februari 2018.

Den nationella finalen
Juryn beslutar vilka projekt som får ställa ut i monter på Utställningen Unga Forskares final,
21-22 mars 2018 på Tekniska museet i Stockholm. Där intervjuas du som finalist av juryn
och får möta ungdomar från hela Sverige, besökare och skolklasser. Dessutom tar du del av
spännande studiebesök och vetenskapsföreläsningar, och veckan avslutas med en högtidlig
prisceremoni. Du anländer till Stockholm 20 mars och reser hem 24 mars. Du behöver alltså
se till i förväg att du kan få ledigt från skolan och tillstånd av dina föräldrar, om du är
minderårig.
Om du går vidare till finalen kommer du att få skicka in din färdiga projektrapport. I den
projektrapporten ska det framgå i vilken utsträckning du/ni fått utomstående hjälp från t ex ett
universitet.
Du får veta om du fått en finalplats den 7 mars. Du ska skicka in din fullständiga
projektrapport till oss senast den 9 mars.
För deltagande i finalen har vi en deltagaravgift på 1 800 kr per person. Avgiften betalas
vanligen av skolan. Förbered redan nu din skola på detta. Avgiften inkluderar mat, boende och
aktiviteter under hela finalveckan, dock inte resan till Stockholm.
Vid prisceremonin den 23 mars offentliggörs vinnaren av Svenska Juniorvattenpriset: 30 000
kr samt plats i den internationella finalen Stockholm Junior Water Prize i Stockholm i augusti.
Om du tävlat genom att mejla in ditt projekt, så tävlar du i finalen endast om Svenska
Juniorvattenpriset. Om du däremot deltar i Utställningen Unga Forskare så tävlar du även om
alla andra priser och stipendier vi delar ut där.

Andra chansen – för dig som deltar i Utställningen Unga Forskare
Du som deltar med ditt projekt i Utställningen Unga Forskare kommer att få delta i en digital
uttagning och i en semifinal innan du går vidare till final. Om du skulle bli utslagen i den
digitala uttagningen eller på semifinalen, har du möjlighet till en extra chans att få en
finalplats. Om vår jury anser att ditt projekt är bland de bästa vattenprojekten som skickats in,
kommer du att få en plats i finalen. Du har då fortfarande chans att vinna Svenska
Juniorvattenpriset – men inte övriga priser som delas ut i Utställningen Unga Forskare. Men
du får självklart ta del av hela finalveckans alla aktiviteter precis som alla andra finalister!
Du får veta om du vunnit en finalplats genom andra chansen den 7 mars.

