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Kompetansemeglere for reiseliv og opplevelser i Nordland

Torbjørn Aag
Utdanning
Høgskolekandidat i kultur

Erfaring
Har over 25 års erfaring 
med prosjektledelse og har 
lang erfaring med bransjen.

Marlene Jordbru
Utdanning
Siviløkonom

Erfaring
Har over syv års erfaring med 
prosjektledelse og har flere 
års erfaring med bransjen.



Kompetansemeglere skal bistå bedriftene i Nordland-, 
Troms- og Finnmark med å definere og løfte opp nye 
utviklingsprosjekter ved å tilføre relevant FoU-kompetanse. 

Med hjelp fra en kompetansemegler vil du dermed lettere 
finne tema og muligheter for FoU-prosjekter samt å 
identifisere og konkretisere prosjektideer.

Kompetansemegling



Kompetansemegling i Nordland

Sjømat Samisk reiseliv Industri Reiseliv- og 
opplevelser



KOMPETANSEMEGLING
Starter med et møte over en kopp kaffe



Utvikle 
prosjektgunnlaget

Finne rett 
virkemiddel

Finne den beste 
fagkompetansen

Få etablert et 
samarbeid

• Hva er den konkrete problemstillingen?
• Er det forskningsinnhold/ innovasjonshøyde? 
• Hva er kompetansebehovet?
• Hvem er relevante samarbeidspartnere?
• Bruk prosjektcanvas i arbeidet!

• Hvilke ordninger passer til prosjektet?
• Hvilke krav stilles til partnerskap?
• Hvordan kan tilskudd brukes?
• Hva er krav til egeninnsats?
• Dialog med relevante virkemiddelaktører

• Hvilke fagmiljø har best kompetanse på området? 
• Hvilke forskningsgrupper/personer er mest 

relevante?
• Bruk nettet og eget og andres nettverk til å få 

informasjon om dette, og for å komme i kontakt 
med dem og få dem interessert!

• Initiere møter mellom partene.
• Bidra med råd og veiledning i utarbeidelse av 

prosjektbeskrivelse/søknad.
• Bidra til å etablere et rammeverk for 

samarbeidet som også ivaretar IPR

Kompetansemegling



INKUBATOR = GRÜNDERHJELP
Reiselivs- og opplevelsesnæringen i Nordland



Inkubatorer i Nordland



fra idé til marked
Vi hjelper deg 



Rådgivning
Vi tilbyr rådgivning 
tilknyttet forretnings-
utvikling.

Nettverk
Vi kobler bedrifter til 
nettverket, virkemiddel-
apparatet, privat 
finansiering, FoU og 
andre potensielle 
partnere. 

Kapital
Vi bistår med innhenting 
av privat kapital og 
offentlige virkemidler.

Kontorfasiliteter
Vi tilbyr kontorfasiliteter 
med gründere og 
etablerte bedrifter i Mo i 
Rana, Mosjøen og 
Hattfjelldal, igjennom 
Teknoparken Helgeland og 
VÆXT.

Tjenester



Idévurdering
Vi møter gründer, og gründer 
presenterer forretningsidéen.

Vi vurderer:
• om idéen er unik og har 

innovasjonshøyde.
• om idéen har potensial til å selges 

nasjonalt eller internasjonalt.
• gründerens ressurser og 

gjennomføringsevne.

Dersom idéen tilfredsstiller inkubatorens 
krav tilbys gründeren 
å få bistand videre inn i neste fase.

Pris: Gratis
Varighet: Inntil 5 timer

Preinkubasjon
Gründer eller bedrifts behov for 
bistand vurderes i forhold til vår 
kompetanse, ressurser og nettverk.

Vi bistår med:
• planlegging av utviklingsprosessen.
• vurdering av muligheter for offentlig 

finansiering.
• kobling mot andre miljøer i vårt 

nettverk.

Dersom bedriften har behov for videre 
bistand fra oss vil dette avtales i 
preinkubasjon, før bedriften overføres 
til inkubasjonsfasen.

Pris: Gratis
Varighet: Inntil 20 timer

Inkubasjon
Gründer får bistand fra 
forretningsutvikler, samt tilgang til vårt 
nettverk og kontorplass på VÆXT.

Bistanden i inkubasjonsfasen baseres på 
behov og kan f.eks. omfatte:
• Avklaring av teknologi og marked
• Etablering og organisering av drift
• Utvikling av idé, konsept, produkt, 

prosess og verdikjede
• Finansiering
• Anskaffelser og investeringer
• Markedsføring og salg

Pris: kr. 300,- pr. time (25 % av 
markedspris)



Pre-inkubasjon Inkubasjon Post-inkubasjon

< 3 år< 6 mnd. Varierende

MarkedsakseptOpptakKvalifisering

Forretningsutvikling Markedsintro.

Aktivt idésøk

• Identifisere ideer
• Idebearbeiding

• Konseptutvikling
•Risikovurdering
• Prosjektplanlegging

• Forretningsmodellutvikling
•Markedsavklaring
• Teknologiavklaring
• Investeringsanalyse
•Budsjettering
• Forretningsplanutvikling
•Registrering av selskap

Aktuelt for alle faser ved behov: Prosjektledelse, nettverkskobling, finansiering, rapportering etc.

•Anskaffelser og investeringer
• Etablering av drift
•Organisering av drift
• Etablering av rutiner for 

økonomi og administrasjon

• Styrearbeid
• Strategiutvikling
•Coaching

Inkubasjonsprosessen











Spør oss
NOE DU LURER PÅ?

@Kunnskapsparkenhelgeland

kph.no

Torbjørn - 905 20 561
Marlene - 957 47 900

Torbjørn – taa@kph.no
Marlene – mj@kph.no


