
GRÜNDERERGRUPPE     
          
Er et tilbud for deg med ambisjoner om å lykkes sammen med andre. 
  
Føler du deg alene som gründer/etablerer? 
Trenger du, 

• Noen å drøfte din egen etablering med? 
• Fellesskap med andre gründere/etablerere i oppstarten? 
• Mulighet til å lære av andres praksis og erfaringer? 
• Å utvide og utvikle ditt nettverk? 

 
Tips til arbeidsform og struktur i en gündergruppe 

• Gruppen er selvstyrt og medlemmene har et felles ansvar for å gjøre hverandre 
gode. 

• Gruppen skal ha en leder. God planlegging, møtestruktur og fordeling av 
oppgaver gir positive resultater. 

• Presenter dine egne utfordringer og ideer i gründergruppa og gi hverandre 
konstruktive tilbakemeldinger, tips og råd 

•   Bruk muligheten til faglig oppfølging av en bedriftsrådgiver  
 

Hva forventes av deg som deltaker? 
• Vilje til å diskutere egne utfordringer og erfaringer i gruppen 
• Lære av hverandre 
• Motivere hverandre til å lykkes 
• Det er ved å gi at du får mest 
• Forplikter deg til å delta 10 - 12 måneder 

 
Hva gjør en bedriftsrådgiver for en gründergruppe? 

• Gir gruppen tips om hvordan de kan arbeide for å lykkes som gruppe og som 
gründere 

• Krever engasjemet fra alle i gruppa 
• Forventer at den enkelte blir tydelig på ambisjoner og mål. 
• Forretningsmessig diskusjonspartner for ditt prosjekt 

Hvordan komme i gang? 
• Kontakt Innovasjon Norges distriktskontor i ditt fylke 
• For å danne ei gruppe må dere være minimum fem gründere 
• Skriv under samarbeidsavtalen for gruppa.  
• Velg en bedriftsrådgiver som dere ønsker å samarbeide med 
• Inngå samarbeidsavtale med denne 
• Gruppens leder sender søknaden på vegne av gruppen. 
• Innovasjon Norge dekker utgifter til innleie av bedriftsrådgiver med inntil kr 

50 000,-. Ekskl mva.  
• Tilskuddet går til gruppens leder, som har ansvar for å betale rådgiver 

 
 
Gründergrupper gir læring for fremdrift og vekst og en raskere vei 
til å oppnå dine mål. 


