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Programplan
for innovasjonsprogrammet
Introduksjon og behov
Løsning og verdi
Forretningsmodellen
Ledelse og team
Prosjekt presentasjon

2.-3. febr
15.-16. mars
19.-20. april
31.mai - 1. juni
17. juni

Starter hver samling med lunsj kl. 1130, avslutning ca kl.12
med lunsj dagen etter.
Deltakerne bestiller dagpakke hotell og overnatting, samt
betaler dette selv.
Egenandel kr. 5000,-. Vi sender faktura.

Forberedelse til samling 1
• Hva er det BRENNENDE behovet/problemet?
• Hvem er kunden som jubler over at du går løs på dette behovet/problemet?

Samling 1 - INTRODUKSJON OG BEHOV (Sundvolden Hotell)
• Bedriftene presenterer sitt brennende behov/problem og teamet
• Inspirasjonsforedrag: Om å lykkes med innovasjon
• Presentasjon av sentrale verktøy for å forstå behov- og hvordan lykkes med eget prosjekt
(5 fundamenter, NABC, kundreisen og «10-20-30»)
• Prosjektutvikling med rådgivning

Oppgaver til samling 2
• Konkrete oppgaver som involverer nøkkelpersoner og som
forbereder problemstillingen i ditt prosjekt

Samling 2 - LØSNING OG VERDI (Klækken hotell)
• Kort status fra prosjektteamene
• Inspirasjonsforedrag: Kreativitet!
• Presentasjon av sentrale verktøy for å utvikle løsninger med høyest mulig verdi
(Kreativitetsverktøy, Doblin 10 og Blue Ocean)
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Oppgaver til samling 3
• Lage prototype og teste på et utvalg brukere/kunder/partnere. Presentasjon på samling 3:
Prototypen, resultater fra testen, inntektsmodellen (hvem betaler hva?), Forklar hvordan
løsningen innfrir behovet.

Samling 3 - FORRETNINGSMODELL (Torbjørnrud Hotell)
Kort status fra prosjektteamene
• Inspirasjonsforedrag: Forretningsmodellen
• Presentasjon av sentrale verktøy for å utvikle forretningsmodellen for ditt prosjekt
(Osterwalder, Canvas, Innoco pyramiden)
• Identifisere samarbeidspartnere

Oppgaver til samling 4
• Teste ut løsninger på kunder, samarbeidspartnere og/eller andre som prosjektet må
forankres hos
• Ferdiggjøre forretningsmodellen

Samling 4 - LEDELSE, TEAM OG FORANKRING
• Prosjektpresentasjoner «10-20-30» med feedback (generalprøve)
• Om Innovative organisasjoner; ledelse, team og forankring
• Prosjektutvikling

Oppgaver til samling 5
• Forberede sluttpresentasjon
• Bunnsolid «10-20-30»

Samling 5 - PRESENTASJONER
• Om Finansieringsordninger
• Inspirasjonsforedrag: Å lykkes med realisering
• Presentasjoner til panelet

Innovasjonsprogrammet leveres av:

Nærmere informasjon: Sonja Bordewich - sonja.bordewich@ringerike.kommune.no - tlf. 99 54 28 50

