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KIME Gründerprogram for flerkulturelle entreprenører 
 
1. Visjon 
Vår visjon er å bidra til å skape et mer mangfoldig næringsliv der flere innvandrere får mulighet til å 
etablere bærekraftige og lønnsomme bedrifter, samt få styrke sine muligheter til å bli likestilt og 
inkludert i myndigheter og næringslivet sin satsing på innovasjon, entreprenørskap, verdiskaping, 
jobbskaping og det grønne skiftet. 
 
2. Fire grunnpilarer 
KIME Gründerprogram for flerkulturelle entreprenører er basert på fire grunnpilarer: 
Kunnskap, Innovasjon, Mangfold og Entreprenørskap. 
Den grunnleggende idéen bak KIME Gründerprogram er troen på det enkelte menneskets uendelige 
muligheter. I programmet skal deltakerne få kunnskap om innovasjon og entreprenørskap, samt 
utvikle sitt skapende potensiale på en allsidig måte i et motiverende, kreativt, inkluderende og 
mangfoldig miljø hvor de kan skape, utveksle erfaringer og bygge nettverk. 
 
3. Målsetting 
KIME Gründerprogram har som overordnet mål å medvirke til at flere innvandrere får mulighet til å 
delta i arbeids- og samfunnslivet gjennom å stimulere til økt innovasjon, entreprenørskap og 
gründervirksomhet blant innvandrerbefolkningen. 
Gründerprogrammet er et pedagogisk, faglig, praktisk og strukturert kompetansetiltak for personer 
som vil etablere og utvikle egne forretningsideer, og for personer som vil bidra til nyskaping og 
utviklingsarbeid i etablerte bedrifter. 
 
4. Målgruppe 
Innvandrere i Bergen og omegnskommuner, fortrinnsvis de som er registrert arbeidsledige hos NAV 
eller er i siste fase av “Introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere” og som: 
 

• ønsker å etablere og utvikle eget firma og som har behov for et tilrettelagt og tilpasset 
etablererprogram i oppstartsfasen. 

• ønsker å lære mer om innovasjon og entreprenørskap, men som ikke nødvendigvis ønsker å 
etablere et eget firma. 

 
KIME Gründerprogram er tilgjengelig både for innvandrere med realkompetanse og formell 
kompetanse. 
 
KIME Gründerprogram er et tilbud til personer som:  
a) har en forretningsidé de vil etablere og utvikle. De etablerer eget firma når de starter i 
programmet, som de da arbeider med å utvikle gjennom programperioden.  
 
b) har en forretningsidé som de ønsker å utrede mulighetene for å realisere.  
De vil arbeide med å utvikle idéen som egen case og eventuelt etablere firma i løpet av eller i 
etterkant av programperioden.  
 
c) ser KIME Gründerprogram som en mulighet til å lære mer om innovasjon og entreprenørskap for å 
styrke sin mulighet som arbeidstaker. De kan velge en case som de arbeider med gjennom 
programperioden. Vi vil her oppfordre deltakerne til å arbeide med caser som har fokus på 
innovasjon og utvikling innen havnæringene, da både myndigheter, næringslivet og forskning har 
stort fokus på at Norge skal være en ledende havnasjon, og mange av fremtidens yrker vil være innen 
bærekraftige havnæringer. 



5. Om innovasjon, entreprenørskap og gründervirksomhet 
For å skape nye arbeidsplasser og verdier, og for å bidra til å utvikle fremtidens løsninger i nærings- 
og samfunnslivet, er innovasjon, entreprenørskap og gründervirksomhet viktige satsingsområder.  
 
I KIME Gründerprogram vil deltakerne få utvikle kompetanse og tankesett som er viktige og sentrale i 
innovasjonsprosesser både for gründere og entreprenører. Dette er kunnskap som også vil være 
nyttig i arbeidslivet generelt, og er kunnskap som de fleste bedrifter har behov for. 
  
Selv om det finnes mange likhetstrekk mellom en gründer og en entreprenør er det også noen 
sentrale forskjeller som er viktig å fremheve: 
  

• Gründer er en person som har tatt initiativ til å etablere et firma, men som ikke nødvendigvis 
etablerer noe helt nytt, bortsett fra at konseptet er nytt for gründeren. 
 

• Entreprenør er en person som skaper noe nytt som er basert på deres egne ideer, og hvordan 
disse ideene kan brukes til å dekke eksisterende behov og løse eksisterende problemer på 
bedre måter enn dagens løsninger gjør. Entreprenøren er en aktiv initiativtaker som driver 
samfunnet fremover gjennom entreprenørskap. 

 
Innovasjon kan defineres som: «å tenke nytt rundt produkter, tjenester, prosesser og måten å gjøre 
ting på, for å skape verdi rundt menneskelige, sosiale, globale, bærekraftige og økonomiske 
perspektiver». 

I KIME Gründerprogram vil vi medvirke til å utvikle gründere med egne forretningsidéer, 
og entreprenører som kan bidra til nyskaping og utviklingsarbeid både i offentlig og 
privat næringsliv. 
 
6. Inntak 
MIKS har ansvar for inntak av deltakere til KIME Gründerprogram i samarbeid med NAV eller 
relevante etater i kommunene. Vi vil tilstrebe at halvparten av deltakerne i hvert kull er kvinner. 
 
Det vil være halvårlige inntak til Gründerprogrammet, med oppstart i januar og august.  
 
Inntakskriterier 
For å bli tatt inn som deltaker i KIME Gründerprogram må man oppfylle disse inntakskriteriene: 
 

• deltakere må være fylt 18 år 
• ha ønske om å etablere eget firma og/eller ha interesse for å lære mer om innovasjon og 

entreprenørskap 
• ha en skriftlig avtale med NAV eller en annen kommunal etat om godkjenning av deltakelse i 

KIME Gründerprogram 
• ha grunnleggende digital kompetanse (Microsoft Word og internett) 
• ha dokumenterte norskkunnskaper som tilsvarer nivå B1 eller høyere (Noen studieplasser  

i hvert kull kan bli tilbudt til personer med dokumenterte norskkunnskaper som tilsvarer  
nivå A2) 

 
Vi vil tilstrebe at halvparten av deltakerne i hvert kull er kvinner. 
 
Deltakeravgift 
Deltakeravgiften dekkes av innsøkende etat, etter avtale. 
 



7. Organisering  
KIME Gründerprogram har en varighet på 38 uker (et studieår).  
Programmet vil være modulbasert og ha en praktisk tilnærming.  
 
Ukeplan 
5 kursdager pr uke (37,5 time) med fellesundervisning, gruppearbeid, veiledning, selvstudie og 
egenarbeid med etablering og utvikling av eget firma eller case. 
Deltakerne kan velge mellom å etablere et firma eller arbeide med en case alene, eller i samarbeid 
med andre deltakere, og dette vil bli deltakerens hovedoppgave gjennom programmet. 
 
Vi har utviklet en digital læringsplattform som er designet spesielt til KIME Gründerprogram.  
På denne læringsplattformen vil deltakerne finne administrativ og faglig informasjon, 
undervisningsmateriell, oppgaver, og ha kontakt med foredragsholdere og andre deltakere. 
 
Vi har også utviklet et kurshefte med arbeidsbok tilrettelagt for KIME Gründerprogram, samt en 
ordliste der vanlige ord, uttrykk og begreper innen bedriftsetablering og forretningslivet blir forklart. 
Både kurshefte og ordlisten vil være tilgjengelig for deltakerne både i papir og digital utgave. 
  
KIME Gründerprogram vil hovedsakelig benytte kurs- og foredragsholdere tilknyttet MIKS, 
Marineholmen Makerspace, Ocean Innovation m/samarbeidspartnere og VIS, i tillegg vil vi bruke 
eksterne fagpersoner der dette er relevant. 
 
Undervisningsopplegget vil være fleksibelt og gi muligheter for god tilrettelegging for deltakerne, 
både på individ- og gruppenivå. Deltakerne vil få både felles og individuell veiledning fra kompetente 
kursledere og andre fagpersoner, samt tilbud om mentor og gründerkompis som vil kunne bistå som 
faglige, praktiske og inspirerende støttespillere gjennom programmet.  
 
Gjennom å delta i KIME Gründerprogram vil deltakerne få mulighet til å styrke sine norskkunnskaper 
og heve sin digitale kompetanse. 
 
Både den teoretiske undervisningen og de praktiske aktivitetene vil i all hovedsak foregå i lokaler 
tilknyttet Marineholmen Makerspace som ligger på Marineholmen i Bergen sentrum. 
 
Som en del av tilbudet i KIME Gründerprogram vil deltakerne få medlemskap i Marineholmen 
Makerspace og kan benytte dette tilbudet gjennom hele programperioden. Makerspace er et 
skaperverksted på 420 kvm, som inneholder utstyr som 3D-printere, laserkuttere, CNC-maskin, 
symaskiner, loddestasjoner og mye mer.  
Prosjektadministrasjonen har kontor og møtelokaler på VIS (Vestlandets Innovasjonssenter). 
 
Gjennom å være deltaker i KIME Gründerprogram vil gründere med innvandrerbakgrunn få 
muligheter til å delta og bli inkludert i ulike aktiviteter i det største innovasjons- og gründermiljøet på 
Vestlandet. 
 
KIME Alumni 
Ved fullført program vil deltakerne få tilbud om å være med i et alumninettverk tilknyttet KIME 
Gründerprogram. Dette skal være en kreativ møteplass for tidligere og nåværende deltakere, der en 
kan få faglig påfyll, jobbtips og utvide sitt profesjonelle nettverk. 
 
 
 
 



8. Innhold 
Motivene for å søke på KIME Gründerprogram kan være mange og ulike, og behovet for støtte og råd 
underveis vil også variere på ulike områder i forhold til deltakernes reelle behov. Dette tar vi hensyn 
til i programmet, både i henhold til norskkunnskaper, digitale ferdigheter, tidligere kompetanse og 
arbeidserfaring, nettverk, samt kulturelle forskjeller. 
Gjensidig kulturforståelse og kultursensitivitet er grunnleggende faktorer i programmet. 
 
KIME Gründerprogram vil inneholde tema som: idéutvikling, Design thinking, forretningsmodellering, 
markedsføring, kundeinnsikt, økonomi, salg, lovverk, HMS, bærekraftig og lønnsom 
forretningsutvikling, grønn innovasjon, sirkulær økonomi, internasjonal handel, etisk og rettferdig 
handel, samfunnsansvar, ledelse og HR, kommunikasjon, samarbeid og konfliktløsning, demokrati og 
medborgerskap. Det legges vekt på varierte undervisningsformer og læringsaktiviteter som: 
forelesninger, gruppearbeid, selvstudium, veiledning, Design thinking, rollespill, caseoppgaver, 
mappemetodikk, presentasjoner, pitching, dialog, diskusjoner og prototyping (testing av produkter 
og tjenester). 
 
Ved programslutt vil deltakerne få et kursbevis med oversikt over gjennomgåtte tema og aktiviteter. 
 
KIME Gründerprogram er et unikt og nyskapende kompetansetiltak, som vi mener vil ha stor verdi 
både for den enkelte deltaker og for samfunnet forøvrig. 
 
9. Tverrfaglig samarbeid  
En rekke av aktivitetene i programmet vil bli tilrettelagt slik at deltakerne får kunnskap, praktisk 
erfaring og utvidet sitt nettverk gjennom samarbeid og samspill med andre deltakere, mentorer, 
gründere, og ulike bransjer innen næringslivet.  I KIME Gründerprogram vil Marineholmen 
Makerspace, VIS og Ocean Innovation Norwegian Catapult senter være sentrale samarbeidspartnere. 
 
10. FNs bærekraftsmål og FNs menneskerettserklæring  
FNs bærekraftsmål og FNs menneskerettserklæring vil være retningsgivende for aktivitetene i KIME 
Gründerprogram, og vi vil stimulere deltakerne til å ha fokus på grønn innovasjon og 
næringsutvikling, samt bærekraftig, etisk og rettferdig handel.  
KIME Gründerprogram vil ha særlig fokus på FNs bærekraftsmål nummer 5, 8, 10, 12, 14 og 15 
 

                        
 
11. Kontaktinfo 
For mer informasjon om KIME Gründerprogram, programplan og inntak, kan du kontakte oss på 
telefon eller epost. Du er også velkommen til å besøke oss på kontoret på VIS, og i kurslokalene på 
Marineholmen Makerspace. 
 
MIKS Ressurssenter for integrering og samhandling 
Tlf: 960 16 748 
E-post: post@miks-norge.no 
Kontoradresse: Thormøhlens Gate 51, 5006 Bergen  
Postadresse: Svaneviksveien 66, 5063 Bergen 
www.miks-norge.no 
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Kontoradresse: Thormøhlens Gate 51, 5006 Bergen 
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“KIME Gründerprogram handler ikke om å fylle en kanne, men tenne en ild!” 

KIME 
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