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Interessentmodell - Økosystemet for innovasjon
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Resultater BTO Inkubasjon 2013-2017
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Kompetanse og kapasitet
LEDELSE

PROSJEKTSTØTTE & ØKONOMI

JURIDISK

PRAKTIKANTER

FORRETNINGSUTVIKLING

KOMMUNIKASJON
KLINISKE STUDIER

INKUBASJON & AKSELERASJON

/ 8



Ulike konsepter for gründere i inkubasjon 

Konsept -

medlemskap

Fase og tilbud Innhold

Gründerhub Pre-inkubasjon med 

kontorplass og rådgivning

4 månedsprogram 3 ganger i året for tidligfase. Med søknad og opptak. Oppstart 2018. 

Samarbeid med SR Bank.  

Mediekuben Både inkubasjon rådgivning 

og kontorplass, og kun leie 

kontorplass i landskap   

2 års program med formål om raskere og sikrere vei fra etablering til vekst. Søknad og opptak 

4 ganger i året. Samarbeid med Bergen kommune, fylkeskommunen, partnere, NCE Media. 

Utleie til mer etablerte selskap som kan bidra i miljøet. Internasjonal mentorordning

Nyskapingsparken Inkubasjon med cellekontor 

og rådgivning

2 års program med formål om raskere og sikrere vei fra etablering til vekst. Søknad og opptak 

3 ganger i året. Samarbeid med Bergen kommune, fylkeskommunen, HVL, UiB, NHH, SIVA, 

partnere. Mentor ordning.  

Ocean Industries 

Accelerator

Post inkubasjon og andre 

med cellekontor

For bedrifter innen havnæringene. Etablert næringsliv, FoU, spin-offs, post inkubatorbedrifter. 

Samarbeid med BK, HFK, NCE Seafood, GCE Subsea, NCE Maritime, Maritime Bergen  

Studentmedlemskap Idefase med begrenset tilgang For student med ideer eller bedrifter. Flex plass - sitter der det er plass og har ikke tilgang til 

møterom.  

T41 Post inkubasjon og andre 

med kontorplass

For bedrifter som ønsker arbeidsplass nært Makerspacet. For de med løsere tilknytning til 

miljøet eller som vil kvalifisere seg til pre-inkubasjon eller inkubasjon. Flex, fix, fix part, fix

office. Samarbeid med G.C. Rieber 

Marineholmen 

Makerspace

Medlemskap med egen 

avtale. Privat- og 

bedriftsmedlemmer

Verksted og prototyping. Workshops, kurs, åpen dag, teamwork, samlinger, div arrangement. I 

samarbeid med HFK, BK, G.C Rieber, Sparebank Vest stiftelsen og Sparebanken SR 

stiftelsen.   

Presåkornsmidler og 

NIK fondstruktur

For bedrifter i inkubasjon eller 

i TTO løp

Matchingkapital (50/50) eller såkornsmidler tilgjengelig for gode caser i vårt økosystem. 
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Ulike konsepter for gründere i inkubasjon

Konsept -

medlemskap

Fase og tilbud Innhold

Accel Akseleratorprogram på 

bransjer. Bruk av fellesareal 

og møterom

Nasjonalt vekstprogram for grundere, oppstartbedrifter og etablerte bedrifter. Kobling til 

etablert næringsliv med mentorer og potensielle kunder. Bransjerettet; Seafood, Energy, 

Media, Crossover, Explore, Student. I samarbeid Innovasjon Norge, klyngene, HFK og BK 

Hatch Blue Skaleringsprogram på 

akvakultur. Rådgivning og 

kontorplass i landskap

Internasjonalt vekstprogram fra Tyskland og Irland. Bedrifter fra hele verden kommer til 

Marineholmen. Samarbeid med NCE Seafood og Hatch. Oppstart april 2018 

Horizon 2020 

Helpdesk 1:1

Fast Helpdesk møter for 1:1 

rådgivning fra eksperter 

annen hver onsdag fra kl 9-

12.

For oppstartsbedrifter, SMB 

og industri.

Samarbeid med klyngene 

Kjernen i HelpDesk er 1-til-1 veiledning av bedrifter, forskere og offentlig sektor gjennom EU-

rådgivere fra ulike sektorer. Det er ønskelig å etablere et fast, regelmessig tilbud som er 

lokalisert på samme sted hver gang. Interessenter registrerer seg for en sesjon online 

gjennom BTO sitt bookingsystem. Eksempler på veiledning som gis i HelpDesk er informasjon 

om innretting av H2020 (hvordan «lese» utlysningene, finansieringsrammer, IPR), hvor den 

enkelte kan søke om finansiering til ønsket aktivitet (det gis også råd om andre virkemidler, 

eks fra NFR og IN), internasjonalt partnerskapsbygging og markedsføring av egen 

kompetanse, og hjelp til å etablere kontakt mellom lokale forskere og bedrifter. 

Horizon 2020

Helpdesk Seminarer

2-3 slike tematiske seminarer 

i halvåret

Helpdesk seminarene er en arena der miljøer kan møtes, diskutere samarbeid, og få en 

introduksjon til utvalgte tematiske program i H2020. H2020 HelpDesk seminarene vil også 

formidle "best practice" for både initiering og gjennomføring av samarbeidsprosjekter gjennom 

å presentere 1-3 lokale caser der det fokuseres på erfaringer fra nettopp samarbeid mellom 

næringsliv og akademia eller offentlig sektor.

MobiFORSK bistand Tidligere VRI. Fokus på 

kobling til FoU kompetanse 

for oppstartsbedrifter og SMB

Kompetansemegling; megling for å få mer forskning i næringslivet. Mobilitet; et program for 

forsker- og næringslivsmobilitet der kandidatar fra næringslivet kan få II-er-stillinger hos FoU-

institusjoner i regionen for kortere perioder. Mulighet for forskerer å hospitere i bedrift. 

Dialogmøter; møter der bedrifter fra ulike bransjer, FoU og virkemiddelapparatet treffes med 

mål om å få frem nye ideer og koblinger som kan føre til konkrete samarbeidsprosjekt (klynge 

til klynge, bransjeoverskridande).

SkatteFUNN bistand Til oppstarts bedrifter og SBM Koblet til MobiFORSK bistand. Samarbeid med klyngene
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Ulike konsepter for gründere i inkubasjon

Konsept -

medlemskap

Fase og tilbud Innhold

Investornettverk

Demo Day

Kobling og konkrete møter 

med investorer lokalt, 

nasjonalt og internasjonalt

De fleste av våre programmer handler om å gjøre seg investorklar. Dette innebærer mye 

rådgivning, utarbeidelse av dokumentasjon og pitchetrening. Vi har bistand og kontakt med 

flere sterke investormiljøer fra presåkorn til venture capital og de besøker oss jevnlig. Årlig 

arrangerer BTO Demo Day med ca 100 investorer og 50 pitcher

Join a startup For selskaper som trenger 

frivillig eller lønnet hjelp

Arrangement der vi kobler arbeidssøkende, studenter og frivillige som ønsker å jobbe i 

gründerselskaper. 

Matchmaking med 

studenter

For selskaper som ønsker 

hjelp til å løse konkrete 

problemstillinger og oppgaver 

gjennom masterstudenter

Arrangement der vi kobler studenter som skal skrive oppgave og ha praksis med 

gründerselskaper. Gjensidig pitching av selskap og student. 

Speed dating og 

Meet the corporates

For selskaper som ønsker 

kontakt med etablert 

næringsliv og/eller kyngene

Arrangement der vi kobler etablerte selskaper som ønsker innovasjon, nye 

produkter/løsninger/tjenester med gründerselskaper. Ofte korte, rullerende speed dating møter

Hachatons For etablert næringsliv som 

ønsker en hektisk 

innovasjonsprosess over kort 

periode 

Arrangement der vi kan huse interne innovasjonsprosesser for etablert næringsliv eller 

organisere kobling mot gründere og studenter. Ofte to dagers opplegg med avsluttende 

pitchekonkurranse

Innsikt Skreddersydde workshops og 

korte seminarer

For medlemmer holdt av BTO, partnere, klyngene eller næringslivet. Annonsert på intern 

Workplace eller ekstern Facebook side

HAVlunsj En uformell møteplass for 

havnæringen med fokus på 

kompetanseheving og 

nettverksbygging

Serie med lunsjmøter i regi av Bergen Teknologioverføring, GCE Subsea, NCE Seafood 

Innovation Cluster, NCE Maritime CleanTech, Maritime Bergen og Marineholmen 

forskningspark. 
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Takk for meg!

Bjarte Horn

Bjarte.horn@bergento.com

+47 90121263

mailto:Bjarte.horn@bergento.com

