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STRATEGY

Innovation speed

«Commodities»«Followers»





BUILDING A ECOSYSTEM FOR INNOVATION



Innovasjonsselskapet ÅKP har i 20 år arbeidet for at gründere, 
vekstbedrifter og internasjonalt næringsliv skal lykkes med å 
skape flere arbeidsplasser og økte verdier.

20 år
Innovasjon og 
skaperglede

Klynger og nettverkInnovasjon og utviklingEntreprenørskap Infrastruktur





Entreprenører Næringsliv Investorer OffentligAkademia

ÅKPs Ecosystem

ÅKPs helhetlige tilbud må forstås 
ut fra den rollen vi har i det 
helhetlige innovasjonssystemet på 
Sunnmøre og gjennom klyngene 
nasjonalt.

MIT Five Stakeholders Model for 
innovasjonssystem ligger til grunn 
for ÅKPs utvikling og leveranser.

I nært samarbeid med de ulike 
aktørene i innovasjonssystemet, 
har ÅKP bygget et unikt tilbud 
bestående av:

• Infrastruktur
• Innovasjonstjenester
• Programmer for næringsliv 

og entreprenører
• Regionalt samfunnsansvar





Starte bedrift?

ÅKP Startup er samlingsbaserte programmer fra tidlig fase til etablert bedrift



ÅKP Scaleup
Et unikt ledelses- og forretningsutviklingsløp for etablerte bedrifter med vilje, evne og potensial til vekst! 

• Samlingsbasert utviklingsløp skreddersydd din bedrift

• 1-1 oppfølging av våre rådgivere

• Et dyktig mentorteam 

• Tilgang på kontorfasiliteter og administrative tjenester

• Ta del i unikt nettverk av potensielle kunder, investorer og 
samarbeidspartnere

Simulering og pitching Mentoring



For å sikre kvalitet og levedyktige idéer er den kreative 
prosessen forsterket med ÅKPs etablerte metodikk for 
entreprenørskap og vekst

ÅKP Idélab



Founders lunch



Vekstselskap Investor

ÅKP og Nordea har inngått et langsiktig samarbeid om å koble 
investorer med kvalitetssikrede vekstselskaper fra vår region.



HUMAN SIDE OF DIGITALIZATION



En digital tvilling er en virtuell 
representasjon av et produkt eller prosess

Virtuell prototyping er en 
digital utviklingsmetode

Kilde: GE

DIGICAT
NORWEGIAN
CATAPULT
CENTRE



OffentligAkademiaInvestorerNæringslivEntreprenører

Entreprenører i tidlig fase

Entreprenører  i vekst

Programmer for 
etablert næringsliv

Internasjonale og regionale 
initiativ og oppgaver

Infrastruktur

Innovasjonstjenester

ÅKP Scaleup Alumni

ÅKP Startup 1

ÅKP Investormatch

HoppId

ÅKP Blue Innovation Arena

GCE Blue Maritime Cluster

ÅKP Idéworkshop (5-50 personer)

NCE Blue Legasea Cluster

Utvikle vertskapsattraktivitet og omdømme

EVU-programmer

Arbeidsgrupper, Forum for ny kunnskap og innovasjon, Bedriftsnettverk

SMART CITY LAB (Nye Ålesund Kommune, Offshore Simulator Centre AS og AugmentCity AS)

Finansiering (Rådgiving 1:1, off. virkemidler, såkornfond, investornettverk)  

Forskning og innovasjon (kompetansemeglere og EU-rådgiver)

Internasjonale kunnskapskoblinger mot FoU, akademia, næringsliv og klynger

DIGICAT – Norsk katapult Testsenter

ÅKP Idélab

Regionalt partnerskap for økt entreprenørskap og verdiskaping på Sunnmøre 

Innovasjonssystem rigget for fremtiden

Lokal infrastruktur gjennom regionalt partnerskap (nodenettverk)

ÅKP InvestormatchÅKP Scaleup

ÅKP Founders LunchÅKP Startup 2



1

2

4

5

7

3 6

8

9

Dagens infrastruktur Utvidet infrastruktur Tilknyttet infrastruktur

Regionalt sømløst 
innovasjonssystem på 
Sunnmøre



En unikt rustet 
næringsklynge

Styresmakter
og virkemiddel-
apparat

Gründere

Universitet, forsknings-
institusjoner og kliniske 
miljø

Risiko kapital

Etablerte bedrifter



PIONEERING THE BLUE



Digitalization is transforming the maritime industry



Cyber Security

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjB9LXG79vgAhV66KYKHey-CVoQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.pymnts.com%2Fstartups%2F2018%2Fcybersecurity-startups-ipo-cybercrime-cyberattacks%2F&psig=AOvVaw1NfORfxH6jgw-ygY-TitEz&ust=1551355436907933


Møre Ocean Lab
- Test site for conventional and autonomous vessels

NTNU OCEAN SPACE CENTRE



Autonomitet



Møre Ocean lab 

Det Digitale Havrom

Møre Ocean lab 

Det Digitale Havrom



«VS NORWAY» 
- a common VR platform



«VS Norway» - a common VR platform
In2Cruise – Norwegian Cruise and Ferry Croup in collaboration with DIGICAT - Norwegian Catapult 
Centre

Purpose: Develop a virtual platform where suppliers can 
use the virtual cruise ship to visualize their product and 
systems to their customers and stakeholders around the 
world.

Impact: The virtual cruise ship can be further developed 
as a common display and sales tool, and over time could 
also have simulation functions if the suppliers so desire.

«VS NORWAY»
DESIGNED BY 
VARD DESIGN

More information:

digicat.no



Sammen skaper 
vi muligheter

27

Ocean Space Centre


