Nordic Scalers 2.0
Undanfarin ár hefur aukin áhersla verið lögð á hvernig hægt er að styðja við og hlúa að
sprotafyrirtækjum á Norðurlöndunum. Þetta hefur gert Norðurlöndin meðal þeirra bestu í
heiminum þegar kemur að því að stofna og þróa ný fyrirtæki. En þó að Norðurlöndin séu yfir
meðaltali meðal OECD ríkja í stofnun nýrra fyrirtækja er áskorunin sú að mörg fyrirtækin ná
ekki flugi.
Nordic Scalers vilja breyta þessu!
Nordic Scalers 2.0 (2021-2023) er samvinnuverkefni Nordic Innovation og stofnana á
Norðurlöndunum sem eru Business Finland, Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins, Innovation
Norway, Danish Business Authority og Vinnova í Svíþjóð. Nýja verkefnið Nordic Scalers 2.0
byggir á grunni frá Nordic Scalers pilot (2017-2019) og niðurstöðum úr stöðumati. Nordic
Scalers pilot sýndi fram á að hægt er að þróa vöxt og færni fyrirtækja en þörf er á stuðningi fyrir
norræn vaxtarfyrirtæki.
Sameiginleg norræn framtíðarsýn er að gera Norðulöndin að leiðandi svæði í heiminum, ekki
aðeins í að stofna fyrirtæki heldur einnig í vexti fyrirtækja. Markmið Nordic Scalers 2.0 eru að:
1. Veita stuðning á norrænum vettvangi til að aðstoða fyrirtæki á vaxtarstigi með aðgengi
að tengslum, viðskiptavinum og fjármagni
2. Efla Nordic Scaleup samfélagið
3. Kynna Norðurlöndin sem leiðandi svæði fyrir vaxtarfyrirtæki
4. Auka vitund og þekkingagrunn um vaxtarfyrirtæki
5. Auka samvinnu og deila þekkingu meðal lykilhagaðila, bæði opinberra aðila og
einkaaðila
Nordic Scalers vinnur með eftirfarandi skilgreiningu á „Scaleup“ (vaxtarfyrirtæki):
•
•
•

Árstekjur að lágmarki 2M €
Að minnsta kosti 10 starfsmenn
Árlegur vöxtur að minnsta kosti 20% undanfarin 3 ár

Af hverju stuðningur við norræn vaxtarfyrirtæki?
Scaleups (vaxtarfyrirtæki) eru fyrirtæki sem vaxa hratt, til að mynda frá 10 til 500
starfsmönnum, gera sérstakar kröfur um hæfileika og færni, stjórnun og forystu, aðgang að
mörkuðum, viðskiptavinum og fjármagni. Þessi hópur fyrirtækja vex hraðar en fyrirtæki gera
almennt en skortir sértækan stuðning. Með markvissari stuðningi geta norræn vaxtarfyrirtæki
haft veruleg áhrif á hagvöxt, leyst samfélagsáskoranir og haft jákvæð áhrif á efnahagslegan bata
og virkni.

Nordic Scalers 2.0 verkefni
Nordic Scalers 2.0 verkefni voru kynnt í apríl 2021. Verkefnin verða rekin sjálfstætt en eru undir
sameiginlegri umsjá Nordic Scalers 2021-2023. Hverju verkefni er stjórnað af metnaðarfullu
teymi með mikla reynslu og sterkan bakgrunn.
Verkefnin munu aðstoða norræn vaxtarfyrirtæki við að stýra og flýta fyrir vexti. Þar sem fjöldi
vaxtarfyrirtækja er lítill á Norðurlöndunum er norræn samvinna ákjósanlegur kostur. Einnig er
kostur að samnýta norræna ásýnd og skapa norrænar fyrirmyndir og samkeppni.
Samstarfsstofnanir í hverju landi munu geta veitt styrki til að greiða að hluta þátttökugjöld fyrir
félög sem valin eru í Nordic Scalers prógrammið. Styrkir og ferlið er mismunandi á milli
stofnanna. Scaleup fyrirtækjum eru þó frjálst að sækja um öll Nordic Scalers prógrömmin óháð
upprunalandi.
Meðfylgjandi eru upplýsingar um hvert verkefni á ensku:

Nordic Scalers ScaleUp Academy
Nordic Scalers ScaleUp Academy is a one-year program that includes 11 monthly digital
workshops that go through the critical steppingstones for a growing company. The program is
based on the Di ScaleUp program, which has successfully scaled up 60 Swedish companies
during the last three years in Sweden. With the program’s guidance, scaleup companies can
move forward and avoid falling into the so-called valleys of death of business growth. The
program consists of 11 workshops, one-to-one mentoring and peer-to-peer support.
The program is run by Di ScaleUp (SE), Verona Growth (FI), ScaleUpXQ (NO), StartUp
Foundation (FI) and Maria01 (FI).
1st application deadline: end June 2021
Program Schedule: Program start in August 2021 (12-month program)
Main Contacts:
Pelle Tornell (Sweden) – Di ScaleUp (pelle.tornell@di.se)
Lars Johan Bjørkevoll (Norway) – ScaleupXQ (lars@scaleupxq.com)
Jenni Uusitalo (Finland & the rest of the Nordics) – Verona Growth (jenni.uusitalo@verona.fi)
Website: Nordic Scale-Up Academy (webnode.fi)
More information at Nordic Innovation website: Nordic Scalers ScaleUp Academy | Nordic
Innovation

Nordic Scalers GlobalScaleX
Nordic Scalers GlobalScaleX is a three-month growth camp for fast-growing technology
companies who want to build capabilities for International expansion, offering on-point
learnings and tools focusing on the challenges that scaleup companies are facing. The program
consists of five comprehensive two-day modules, company-specific mentoring sessions and
Nordea Investor Speed Dating. The mentoring process will focus more closely on the most
crucial pain points for each company.
The program is co-designed by Aalto University Executive Education Ltd (Finland) and BI
Norwegian Business School with Nordea Startup & Growth, and Department for International
Trade (UK).
1st application deadline: October 1st, 2021
Program Schedule: 20th of October 2021 – February 2022
Main Contacts:
Monika Torkki – Aalto University Developing Entrepreneurship (monika.torkki@aaltoee.fi)
Hoa Le Nguyen – BI Norwegian Business School (hoa.l.nguyen@bi.no)
Website: GlobalScaleX - Aalto ENT
More information at Nordic Innovation website: Nordic Scalers GlobalScaleX | Nordic
Innovation
______________________________________________________________________________
Nordic Scalers by Epicenter & Friends
The objective of Nordic Scalers by Epicenter & Friends is to build the world’s best scaleup
ecosystem for learning, peer knowledge sharing, hands-on support and developing networks.
This is a program by scaleup entrepreneurs for scaleup entrepreneurs. The program is delivered
by world-class scaleup entrepreneurs (coaches and inspiration) who have scaled tech
companies.
The program is created by Epicenter Stockholm in partnership with consortium partners Canute
(DK), Tequity Cluster (NO), Icelandic Startups (IS) and Aalto Startup Center (FI) and supported by
Epicenter Oslo &
Epicenter Helsinki.
1st application deadline: 18th of June 2021
Program Schedule: 1st program starts in autumn 2021 (3-month program)

Main Contact:
Jack Melcher- Claësson – Epicenter Stockholm (jack@epicenterstockholm.com) Program
website: Nordic Scalers by Epicenter & Friends - Accelerator program for scaleups.
(weareepicenter.com)
More information at Nordic Innovation website: Nordic Scalers by Epicenter & Friends | Nordic
Innovation
______________________________________________________________________________
Contacts at Nordic Innovation
Anna-Maija Sunnanmark
a.sunnanmark@nordicinnovation.org (+ 47 469 31 967)
Nina Egeli
n.egeli@nordicinnovation.org (+47 975 20 537

