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ITSAccelerator  
RAPPORT 2019 

 
 
 
 

Mål for Inkubatoren og Acceleratoren i Validé 
 

1. Gi nye selskaper direkte tilgang til vitale ressurser: Bransjekunnskap, nettverk, 
kunnskap om forretningsutvikling, gründer-erfaring, samlokalisering og risiko-kapital. 

 
2. Opprettholde og videreutvikle en vital og fysisk gründer-arena for deling og læring 

av kunnskap og erfaring. 
 

3. Tilby et komplett økosystem hvor alle relevante ressurser for utvikling og vekst av 
tidligfase selskap er tilgjengelig.  

 
4. Bygge fundament for vekst i nye selskap samt klargjøre oppstartsselskap for privat 

og offentlig tidlig-fase investering. 
 

5. Skape flere oppstartsselskap med kommersiell suksess i samarbeid med relevante 
partnere. 

 
6. Ha FN`s bærekrafts mål som grunnlag for utvikling av nye selskaper 

 
 

 

 



 3 

 
 
Inkubatoren i Validé 
Inkubatoren i Validé har utviklet oppstartsselskaper i Innovasjonsparken siden år 2000. Opp 
mot 350 selskap har gått igjennom Inkubatorens program siden oppstart. Validé har i dag 
en selskapsportofolio på rundt 74 selskaper med en samlet verdi på rundt 1,5 milliarder 
kroner. 
 
 
ITSAccelerator  
ITSAccelerator er et generisk forretningsutviklings program for nye selskap samt selskap i 
tidlig vekstfase. ITSAccelerator er en del av inkubatorens programtilbud. Programmene er 
tilrettelagt for «alle» typer oppstartselskap og dekker de fem områdene Validé tradisjonelt 
har fokusert på: Energi, Mat og natur, Helse, Kultur og ikt. Programmet kjøres 2 ganger pr år 
og «uteksaminerer» rundt 20 selskaper. Programmet er bygget opp på Inkubatoren sin 
erfaring fra kommersialisering av selskaper i rundt 20 år. ITSAccelerator gir tidlig-vekst 
selskaper og nye selskaper rask tilgang til avgjørende ressurser som nettverk, investorer og 
fond, bransjespesifikk kompetanse, erfaring fra andre gründere, tilgang til potensielle 
kunder, kunnskap om forretningsutvikling og tilgang til risikokapital. Validé investerer selv 
kapital i ITSAccelerator selskaper med stort kommersielt potensiale. Validé har investert 
rundt 6 325 500 mill. NOK så langt.  
 

Inkubatoren har to accelerator-programmer: ITSA Start og ITSA Growth 
Validé har sett at det også er behov for et eget intensivt forretningsutviklings program for 
tidlig fase vekstselskap. Vi har derfor utviklet et tilleggs program til det opprinnelige ITSA 
programmet: ITSA Growth er et program bygget over samme lest som det opprinnelige 
programmet men fokuserer spesielt på de utfordringene tidlig vekst selskaper har.  
 

 
 

ITSA Start  
Målet med ITSA Start er å gi nye selskaper 
umiddelbar tilgang til de ressursene og det 
nettverket vi av erfaring vet at selskapene 
trenger for å lykkes. ITSA Start programmet går 
over 12 uker, har 1,5 heldagssamling pr uke, 
med foredrag, workshops, gjennomgang av 
forretningsplan, utvikling av; forretningsmodell, 
produkt/tjeneste, markeds forståelse, budsjett, 
selskapspresentasjon. Deltagende 
oppstartsselskap får i tillegg gratis kontorplass, 
en dedikert mentor i programperioden samt 
tilgang til alle ansatte i Validé sin kompetanse på 
forretningsutvikling. 
Dette programmer er for nystartede selskaper og 
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skal legge grunnlag for drive nye selskaper raskere og bedre frem mot kommersialisering.   
 
 
Arbeidsmetodikk: 
Med utgangspunkt i de 18 temaene i ITSA hjulet drives selskapene frem gjennom ITSA 
programmet. Hvert selskap jobber med temaene systematisk og har en unik utvikling basert 
på produkt/tjeneste og sitt bransjeområde. Temaene i ITSA hjulet dekker de grunnleggende 
områdene vi av erfaring vet et selskap må jobbe med og utvikle for å legge grunnlaget for 
et solid selskap. ITSA programmene har mellom 20 og 30 foredrag og workshops med 
utgangspunkt i ITSA hjulet. Foredrag og workshops leveres av partnere i Validé sitt nettverk 
og dermed får selskapene tilgang på kunnskap og erfaring som er selvopplevd og 
akkumulert over flere år. 
 
 
Partnere i programmet: 
Partnerne bidrar direkte inn i programmet med foredrag og workshops og er tilstede på 
fellessamlinger for å knytte nettverk med selskapene og for å gi tilbakemelding på 
forretnings-casene.  

 
 
 
 
 

Partnere 2019/2020: 
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ITSA Growth  
ITSA Growth er et 16 ukers program for 
selskaper i tidlig vekst fase. Målet med 
programmet er å gi disse selskapene 
tilgang på ressursene som er avgjørende 
for å etablere en enda sterkere 
markedsposisjon. Kapital, nettverk og 
kompetanse er kjerneressursene her. ITSA 
Growth fokuserer på 5 hoved tema: 
1.Kjenn din virksomhet, 2. Due Dilligence, 
3. Kjenn ditt marked, 4. Innhenting av 
kapital og 5. Strategi for vekst (salg). 
Programmet går over 5 samlinger à 5 
dager. Validé er fasillitator. Programmet 
har et godt konsortium av regionale 
partnere som bidrar med workshops, 
foredrag, mentoring, nettverksmøter og 
feedback på selskapenes utvikling. I alt 
følger 8 investor og fonds-miljø 
programmet og selskapene i programmet. 
 
 
 
 
Selskaper i ITSAccelerator programmene i 2019/2020: 
 
 

ITSA Start:                                       ITSA Growth: 
 

1. Obsidian Blue    1. ContinYou 
2. Salsitas     2. Ventitech 
3. Grip Robotics    3. bitYoga 
4. Agri – E     4. TERP 
5. Alphatek     5. Saferock 
6. SHARE AiO     6. Norwegian Tunell Inspection 
7. Petraos     7. Bambusa 
8. Presenter     8. Intoto 
9. AA Nordic     9. Nabla Flow 
      10. Beyonder 
      11. Tangofy 
      12. Showercare 
      13. Purify 
      14. Aniport 
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Dette gjør selskapene i ITSA Start programmet: 
 
 

• Utvikler en eller flere forretningsmodeller basert på Lean metodikk 
• Utvikler et eller flere ”minimum viable product”, MVP 
• Kontakter kunder og markedet og utvikler kundegrunnlag 
• Utvikler produkt og tjenester basert på innspill fra potensielle kunder og partnere 
• Utvikler team og organisasjon basert på avdekket behov for ressurser 
• Utvikler budsjett og 3-årig plan basert på MVP og feedback fra markedet 
• Utvikler nettverk til partnere, kunder, investorer og andre vitale ressurser for utvikling av 

selskapet 
• Utvikler investorpresentasjon basert på ITSAccelerator workshops, investorforedrag, feedback 

og private møter med investorer under programmet 
• Får grundig trening i selskapspresentasjon, såkalt ”pitch-trening” 
• Får feedback og innspill på forretningsplan fra Validé, investorer, mulige kunder og Validé sitt 

bransjenettverk 
• Får en til en mentoring og veiledning fra Validé og partnere 
• Får tilgang til nettverk med risiko-kapital 

 
 
 
 
Status på ITSA Selskap 

 
46 selskaper har vært igjennom tilsammen 5 ITSA Start program.  

80 % av dem er fremdeles i live. 

37 % av selskapene er i vekst. «Vekst» vil si at selskapene har hentet inn større offentlige og 

private investeringer, har salg av tjenester/produkter og har ansatte. 
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Validé Inkubator 
www.validé.no 

www.itsaccelerator.com 
 

 
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Offentlige samarbeidspartnere 2019/2020: 
 


