
Et program
for gründere
med gnist!



iStart – et program i regi av 
Norsk senter for flerkulturell verdiskaping

Norsk senter for flerkulturell verdiskaping (NSFV) 
er det nasjonale kompetansesenteret innen 
entreprenørskap blant innvandrere. NSFV er 
også et etablerersenter som bistår gründere med 
flerkulturell bakgrunn til å etablere egne bedrifter.

Senteret har som mål å mobilisere, dyktiggjøre 
og veilede innvandrere til nyskapning og 
næringsetablering lokalt, nasjonalt og internasjonalt. 
Det flerkulturelle verdiskapingssenteret jobber med 
å styrke innvandrernes omdømme som positive 
bidragsytere i samfunnet.

Et stort nettverk av samarbeidspartnere fra 
offentlig sektor, næringslivet og akademiske miljøer 
står bak senteret.



Hva er iStart?
iStart er et spesialutviklet program som fokuserer 
på å videreutvikle og løfte innvandrere. Vi ønsker 
dristige ideer og drømmer om etablering av egen 
bedrift. Vi griper potensialet og ubenyttede res-
surser hos talenter med flerkulturell bakgrunn. Vi 
viser veien for å skape morgendagens innovative 
og levedyktige bedrifter.

iStart programmet søker gründertalenter med 
gnist, fremtidsambisjoner og drivkraft! Du har en 
spennende idé og har evnen til å stå på for å real-
isere den. Vi tilbyr et intensivt etablererprogram 
der du lærer forretningsutvikling og praktiske 
forhold ved etablering av egen bedrift. Et tver-
faglig team av erfarne eksperter er tilgjengelig og 
vil hjelpe deg å videreutvikle din idé og din bedrift. 
Du møter et nettverk av gründere med liknende 
ambisjoner og talenter som deg.



 

Hva tilbyr vi?
 Å bygge din kompetanse for bedriftsetablering 

      gjennom det spesialutviklede iStart programmet.

 Å hjelpe deg å bli bedre kjent med deg selv som   
      gründer og utvikle deg til en trygg og profesjonell 
      bedriftsleder.

 Å ha tilgang til våre eksperter med erfaring fra 
      næringslivet - som sammen med deg 
      videreutvikler din idé og ditt konsept.

 Å være del av vårt nettverk med kontakter,   
      samarbeidspartnere og faglig påfyll.

 Å finne mulige finansieringsordninger som passer deg.

 Å få tilgang til mentorer fra næringslivet.



iStart 2017 Program 

Modul 1 
Oppstart og introduksjon 

Drammen, 24-25. april 

Modul 2 
Forretningsutvikling 

Drammen, 29-30. mai

Modul 3   
Økonomi, budsjett og plan
Drammen, 28-29. august

Modul 4  
Igangsetting og panel presentasjon 

Drammen, 25-26. september

NB! Alle kursene arrangeres på dagtid. 
Vi tar forbehold om programendringer 

Er du den rette til å søke?
 Du har høy utdannelse (etter videregående).
 Du har erfaring fra næringslivet enten fra    

      Norge og/eller utlandet.
 Du har en klar forretningsidé med markeds-

      potensial.
 Du har ekte engasjement, høye ambisjoner 

      og drivkraft for å gjennomføre programmet 
      og etablere din bedrift.

 Du behersker norsk språk muntlig og skriftlig.
 Du er bosatt i Norge.
 Du vil være rollemodell for andre og vise vei.



fag.nsfv.no
kontakt@nsfv.no
+47 32 83 27 60

Grønland 32B, 3045 Drammen

Praktisk informasjon 
Programmet er gratis. 

Søknadsfrist: Snarest

http://fag.nsfv.no
mailto:kontakt%40nsfv.no?subject=

