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Dette dokument er en samling af oplysninger om organiseringen, gennemførelsen og 

resultaterne af testfasen af projektet, der leveres af projektpartnerne. Hver af partnerne 

arrangerede møder, hvor deltagerne afprøvede de udviklede værktøjer (Innovationscamp og BMC 

Tool Testing) og evaluerede dem. Deres svar blev anvendt som meget værdifulde tips, der vil 

hjælpe med at tilpasse funktionaliteten af værktøjerne, til behovene i deres målgruppen. 

  

 Projektpartnere inviteret mennesker med forskellige baggrunde til at deltage i 

testfasen. I Italien til prøver, der tilrettelægges af CEDIT og University of Pisa deltog: 

• Unge iværksættere 

• Folk der er interesserede i iværksætteri 

• Master niveau Studerende og ph.d. studerende  

• Forskere 

• To grupper af engelske unge: Engelsk folk og sydamerikanske mennesker 

• Brugere af væksthuse 

I Spanien i Innovationscampen deltog unge iværksættere og BMC værktøjet blev testet af 

universitetsstuderende, universitetslærere og forskere.  

I Polen havde begge innovationscamps deltagere der var unge: studerende og arbejdsløse 

mennesker, der er villige til at starte deres egen virksomhed og unge iværksættere. De samme 

målgrupper har testet også BMC Tool. 

I Innovationscamp, som blev foretaget af University of Finance og Administration deltog 

universitetsstuderende på kandidatuddannelsen, LLP studerende, undervisere og ph.d.-

studerende. BMC Tool test, der blev udført af University of Finance og Administration og AMSP 

CR deltog bachelor- og master niveau studerende, unge iværksættere og unge fra Erasmus for 

unge iværksættere. 
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I et samarbejde med universitetet i Pisa hver partner forberedt deres egen Resultat 9 fra 

afprøvning, baseret på svar fra den udfyldes af testere spørgeskemaer og Partner oplevelser. Den 

indeholdt en analyse af testfasen i hvert land med den individuelle vurdering af den praktiske 

anvendelse af Project produkter samt anbefalinger til dem forbedringer. Følgende dokument 

"Resultat 9: De europæiske iværksættere Path" er et resultat af den oversigt over alle nationale 

resultater 9. 
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• Afprøvning i Italien. 

• CEDIT - Centro Diffusione Imprenditoriale della Toscana. 

BMC MODEL 
 
CEDIT inviterede to grupper af unge, der deltager i to tværnationale mobilitetsprojekter, at 

deltage i de BMC modelforsøg. Netop blev de to grupper bestående af: 

- 8 engelske unge, der deltager i et Leonardo Da Vinci mobilitet projektet (9 uger praktik i 

Toscana) 

- 11 sydamerikanske unge, der deltager i en Toscana Region mobilitet projekt (kaldet "Mario Olla" 

-projektet). Disse mennesker var i Italien for en 12-ugers praktikperiode. 

 

Selv om deltagerne kom fra forskellige geografiske områder, de havde et fælles træk: de var i 

samme status, og i en proces med forbedring af business-relaterede færdigheder. Det er grunden 

til, at CEDIT besluttet at vælge denne ejendommelige mål: det syntes meget interessant at 

introducere BMC Model til folk, der nu definerer deres fremtidige aktivitet. Ud over det, vi troede, 

det ville være lettere for disse mennesker at få innovative ideer, da de levede en reel 

erhvervserfaring og af denne grund, kunne de have gode årsager til eftertanke. 

 

BMC Modelforsøg var struktureret som en proces, der består af 3 forskellige faser: 

 

• Forklare gruppen funktionerne, funktion og mål værktøjet (2014/04/17 for den engelske 

gruppe; 2014/06/26 for den sydamerikanske gruppe) 

CEDIT introducerede værktøjet til begge grupper, og forklarede deltagerne funktion af det og de 
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overordnede mål. Under disse møder facilitator forklarede også betydningen af innovation for 

oprettelse og udvikling af virksomheder, med henblik på at gøre det klart værktøjet 

metodemæssige rammer. CEDIT gav alle deltagerne et spørgeskema til at vurdere værktøjet. 

 

• Autonome arbejde derhjemme for deltagerne; udfylde spørgeskemaerne 

Hver deltager fik tid til at reflektere over hans / hendes virksomhedens reelle situation, og at 

definere en effektiv og innovativ idé til udvikling af et produkt eller en tjeneste i selskabet. BMC 

Model blev testet autonomt af hver deltager (selvom de fik mulighed for at kontakte eksperter i 

CEDIT på ethvert tidspunkt at løse tvivl). De blev bedt om at evaluere værktøjet gennem 

spørgeskema, CEDIT leveret til dem i løbet af det første møde. 

• Diskussionsgruppe om BMC Modelresultater, tilbagesendelse af fyldte spørgeskemaer 

(2014/10/06 for den engelske gruppe; 2014/07/15 for den sydamerikanske gruppe). 

På dette tidspunkt skal alle deltagere var samlet i CEDIT mødested for at drøfte deres innovative 

ideer. Hver af dem illustrerede deres forretningsmodeller, påpege de vigtigste funktioner og de 

innovative elementer, idet der som udgangspunkt den rapport, skabt af online-værktøjet. Gruppe 

refleksion viste, at de unge mennesker fået en fremragende idé analyse kompetence. Direkte 

kendskab til erhvervslivet hjulpet dem til at skabe nye forretningsideer og tilladt dem at reflektere 

over temaet innovation. Under dette møde blev deltagerne også opfordret til at diskutere åbent 

om deres forretningsmodeller og understrege styrker og svagheder, med det formål at udvikle 

forretningsmodeller takket være andre deltageres forslag.  

Nogle af dem afslørede sig interesseret i at holde på at arbejde på deres forretningsmodeller med 

henblik på at skabe i fremtiden deres egne virksomheder. 

 

Dette 3-faser opererer metode viste sig at være meget sigende i at tillade unge deltagere til at 

reflektere over innovation og forretningsudvikling modellering. 
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Især synes vi at bede deltagerne om at tage udgangspunkt i de virksomheder, hvor de gjorde 

deres praktikophold var en vindende idé, fordi det tillod dem at være mere konkrete og mere 

engageret.  

 

INNOVATIONSCAMP 

 

CEDIT fundet det interessant at teste Innovationscamp med et mål af unge iværksættere (under 

40 år), for at forstå effekten af dette værktøj også på folk, der allerede havde etableret deres egen 

virksomhed.  

De kompetencer uddannet under Innovationscamp var, så dem, der vedrører innovation, som er 

tæt knyttet til uddannelse for iværksætterkultur og initiativ (7th vigtig kompetence for livslang 

læring i Den Europæiske Union). 

De unge iværksættere, der deltog var 14 (to ud af dem forlod Innovationscamp i slutningen af 

sessionen 1, på grund af andre presserende opgaver). 

 

De unge iværksættere kom fra forskellige områder i Toscana: 

• 5 iværksættere var fra Prato; 

• 3 iværksættere var fra Firenze; 

• 3 iværksættere var fra Pisa (2 ud af 3 forlod Innovation i slutningen af sessionen 1); 

• 2 iværksættere var fra Grosseto; 

• 1 iværksætter var fra Arezzo. 

De berørte erhvervssektorer var følgende: 

• 5 Fashion, tøj, tekstiler; 

• 4 grafik / kommunikation; 

• 3 mekaniker; 



 

 
      

   

European Entrepreneurs Campus - Transfer, configuration and development of multidisciplinary model 
for promoting entrepreneurship in VET and higher education 

 

Project funded by European Commission LLP Programme – Leonardo Da Vinci – TOI – 2012-1-IT1-LEO05-02794 – CUP G12F12000080006 

 

  
("Dette projekt ("European Entrepreneurship Campus - n. 2012-1-IT1-LEO05-02794)er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen.  
Denne publikation forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri) 

• 2 business / services. 

 

Iværksættere blev inddelt i 3 grupper, 2 af dem blev sammensat af 5 personer (4 i eftermiddag 

session efter session 1) og én var sammensat af 4 personer fra begyndelsen. 

Udfordringen var relateret til "Made in Italy" beskyttelse og de mulige aktioner mod forfalskning 

af italienske varer. 

Her under den udfordring præsenteret for deltagerne: 

THE challange 
MADE IN ITALY og forfalskning 

Emnet for beskyttelse af italienske kvalitet 
produktioner er strengt forbundet med kampen for 
forfalskning, til det punkt, at vi kan sige, at den bedste 
måde at beskytte de "Made in Italy" produkter er 
stigende de barrierer til beskyttelse mod forfalskning af 
varemærker, patenter , design, ophavsret og 
oprindelsesbetegnelser.  

Forfalskning ændrer frie markedsregler, forårsager 
skade på virksomheder, der opererer inden for lovens 
rammer og udgør en fare for sikkerheden og 
forbrugernes sundhed, skader også det økonomiske 
system, da det reducerer antallet jobmuligheder og 
skatteindtægter for staten. 

"Forfalskning" forstås replikere et produkt for at blive 
troet af forbrugerne som originalen. Det betyder altså 
at producere, importere, sælge eller anvende tjenester, 
der er under en titel af industriel ejendomsret 
(varemærker, patenter, design / model) uden ejerens 
samtykke. 

Det drejer sig om alle erhvervssektorer: mode 
produkter, lægemidler og kosmetik, fødevarer, legetøj, 
mekaniske varer mv  

Lov 55/2010 indført nye regler for tekstil-, 
beklædnings- og lædervarer. 

Især introducerede denne nye lov, i disse sektorer, 
kravet om indberetning af en etiket spore 
fremstillingen af produkterne.  

Desuden er "Made in Italy" label kun tilladt for de varer, 
der fremstilles for det meste af processen på italiensk 
territorium. 

Italiensk landbrugsindustrien er en af de mest 
forfalskede. Forretningen af falske "Made in Italy" 
beløber sig til omkring 52 milliarder euro, næsten tre 
gange det samlede beløb af italienske udførsler (19,57 
milliarder euro)  

Den monetære skader er ikke den eneste, for der er 
også et ry problem: forbrugerne ikke har tillid til "Made 
in Italy" produkter, fordi de ved, de kan være falske. 

Desuden kunne falske fødevarer også være en trussel 
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 for forbrugernes sundhed.  

Made in Italy, contraffazione alimentare vale 60 MLD. 
http://www.youtube.com/watch?v=jq5r3QcEQDY 
Lotta alla contraffazione e difesa del fremstillet i Italien 
http://www.youtube.com/watch?v=vRIOsJjgoKo 

 
 
Tidsplanen for testen er her nedenfor: 

Modul 1: Introduktion og Kick off 

Tidsplan: 9 a.m - 12:00   

Varighed 3 timer 

Formål Introduktion til workshoppen og udfordringen / case 

For at starte den kreative proces 

Tid Indhold Aktiviteter Værktøj Output 

15 

min 

Check ind og 

Overnatning 
   

15 

min 

Introduktion til 

Campus 

Forklar: 

Måde at arbejde på; Rolle 

som facilitator; lejrleder 

og lejr sekretær; Gruppe 

præsentationer; Camp 

regler; Saml 

mobiltelefoner og ure 

Slides  

30 

min 

Gruppe identitet Formning af grupper og 

team building øvelser 

• Gruppe formning "Name 

Game" 

• Gruppe opgave: "Hvad har 

vi til fælles?" 

Grupper 

navne 

15 

min 

Nuværende 

Challenge / 

Business Case 

Introduktion til Business 

Case 

Slides  

1,5 

timer 

Idéer Generation Fri idégenerering i hver 

gruppe, efter de 

medfølgende værktøjer. 

• Fokuser din søgning: Vide, 

hvad du leder efter 

• Trendspotting: Identificer 

generelle tendenser 

• Kreativ fokus: definere dit 

spørgsmål 

3-5 ideer 

udfyldt 

"Skema til 

Modul 1" 

http://www.youtube.com/watch?v=jq5r3QcEQDY
http://www.youtube.com/watch?v=vRIOsJjgoKo
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• Brainstorm: generere ideer - 

masser af ideer 

• Negativ brainstorm 

 

Modul 2: Idé udvælgelse og koncept formulering 

Køreplan: 01:00 til 15:00   

Varighed 2 timer 

Formål Baseret på selvmordstanker fase hver gruppe beslutter den 1. idé og 

formulerer en kort beskrivelse af idé og koncept. 

Tid Indhold Aktiviteter Værktøj Output 

30 

min 

Idé 

opsummering 

At skabe overblik, når der 

er produceret en stor 

mængde af idéer. 

Sammenfatter - Skab overblik 

over dine ideer 
 

1 

time 

Idé Forbedring For at forbedre de idéer Idé Forbedring  

30 

min 

Idé Sortering Hurtig prioritering af et 

stort antal 

ideer 

Idé Sieve: Prioriter dine ideer 1 Idea 

udfyldes 

"Skema til 

modul 2" 

 

Modul 3: Forretningsmodel 

Tidsplan: 15:00 til 04:00   

Varighed 1 time 

Formål Beskriv det forretningsmæssige potentiale relateret til din idé. 

Tid Indhold Aktiviteter Værktøj Output 

1 

time 

Det 

forretningsmæssige 

potentiale - den 

finansielle 

gennemførlighed af 

ideen. 

Beskriv markedet, 

kunder og 

konkurrenter; 

• The Circle of Business: 

Hvilke elementer er en del 

af den forretningsmæssige 

begrundelse; 

• Forretning Model Canvas: 

baseret på Circle of 

Business 

Forretning 

Model 

Canvas 

Modul 4: Pitch din idé  
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Tidsplan: 16:00 til 16:45  

Varighed 45 minutter 

Formål At præsentere din idé - sælge ideen og konceptet 

Tid Indhold Aktiviteter Værktøj Output 

1 

time 

Pitch Forberedelse Pitch træning 

Forbered en pitch 

Power point på 

pitching 

Hver gruppe leverer en 3 

min tonehøjde, der 

fokuserer på at sælge 

idéen herunder 

eksempelvis power point 

slides, historie bord, 

plakater, video etc. 

Modul 5: Afsluttende tonehøjde og evaluering  

Tidsplan: 16:45 til 05:30  

Varighed 30 minutter 

Formål At præsentere idéen 

Vurdere idéer og udvælgelse af de mest lovende idé og koncept 

Tid Indhold Aktiviteter Værktøj Output 

20 

min 

Pitch Præsentationer 

foran en jury 

3 til 5 minutter banen 

hver gruppe 

Slides Alle teams lave en 

præsentation 

10 

min 

Evaluering Evaluering af juryen  Hvert hold får 

tilbagemelding 

15 

min 

Vindere annoncering 

og lukning 
  Og vinderne er ... 

Innovationscamp blev afholdt i en rolig, men konkurrencepræget miljø. Unge iværksættere har 

arbejdet i 3 forskellige mødelokaler, for ikke at påvirke hinanden. Den "hånd i sessioner" blev 

afholdt i et fælles mødelokale, med alle deltagerne, Camp Leader og facilitatorer. 

Iværksætterne arbejdede med de leverede ved Camp Leader materialer (IDEA ark, post-it, etc.) 

og havde internetadgang til at udvikle deres ideer. 

Under "Idéer Generation" session (morgen) viste deltagerne en stor innovativ kompetence, 

hvilket skaber mange ideer. Under "Idé udvælgelse og koncept formulering" session deltagere 

havde nogle problem at vælge den idé at udvikle sig i session 3. I denne fase, facilitatorer hjulpet 

dem til at arbejde med IDEA ark (frem for alt "Idea si") for at vælge den bedst egnede idé. 
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Den "Final pitch" session blev afholdt foran Camp Leader, facilitator og et eksternt medlem (de 

alle består juryen). Sidstnævnte deltog ikke til de daglige aktiviteter, så hun kunne give en helt 

uafhængig evaluering af idéerne.  

De pladser (her nedenfor) viste, at målet for Innovationscamp nåede alle grupper: Deltagerne 

kunne syntetisere i et par slides deres forretningskoncepter og den innovative idé. 

Juryen besluttede enstemmigt vinder (Craectiva hold), belønne elementer af innovation, 

effektivitet og velorganiseret banen. 

Evalueringerne var alle positive: det betyder, at testen fuldt ud har nået sit mål. 

 
 
 
 
 
 
Pitch af "Creactiva team" 

 

 



 

 
      

   

European Entrepreneurs Campus - Transfer, configuration and development of multidisciplinary model 
for promoting entrepreneurship in VET and higher education 

 

Project funded by European Commission LLP Programme – Leonardo Da Vinci – TOI – 2012-1-IT1-LEO05-02794 – CUP G12F12000080006 

 

  
("Dette projekt ("European Entrepreneurship Campus - n. 2012-1-IT1-LEO05-02794)er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen.  
Denne publikation forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
      

   

European Entrepreneurs Campus - Transfer, configuration and development of multidisciplinary model 
for promoting entrepreneurship in VET and higher education 

 

Project funded by European Commission LLP Programme – Leonardo Da Vinci – TOI – 2012-1-IT1-LEO05-02794 – CUP G12F12000080006 

 

  
("Dette projekt ("European Entrepreneurship Campus - n. 2012-1-IT1-LEO05-02794)er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen.  
Denne publikation forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
      

   

European Entrepreneurs Campus - Transfer, configuration and development of multidisciplinary model 
for promoting entrepreneurship in VET and higher education 

 

Project funded by European Commission LLP Programme – Leonardo Da Vinci – TOI – 2012-1-IT1-LEO05-02794 – CUP G12F12000080006 

 

  
("Dette projekt ("European Entrepreneurship Campus - n. 2012-1-IT1-LEO05-02794)er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen.  
Denne publikation forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri) 

 



 

 
      

   

European Entrepreneurs Campus - Transfer, configuration and development of multidisciplinary model 
for promoting entrepreneurship in VET and higher education 

 

Project funded by European Commission LLP Programme – Leonardo Da Vinci – TOI – 2012-1-IT1-LEO05-02794 – CUP G12F12000080006 

 

  
("Dette projekt ("European Entrepreneurship Campus - n. 2012-1-IT1-LEO05-02794)er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen.  
Denne publikation forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri) 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 
      

   

European Entrepreneurs Campus - Transfer, configuration and development of multidisciplinary model 
for promoting entrepreneurship in VET and higher education 

 

Project funded by European Commission LLP Programme – Leonardo Da Vinci – TOI – 2012-1-IT1-LEO05-02794 – CUP G12F12000080006 

 

  
("Dette projekt ("European Entrepreneurship Campus - n. 2012-1-IT1-LEO05-02794)er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen.  
Denne publikation forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 
      

   

European Entrepreneurs Campus - Transfer, configuration and development of multidisciplinary model 
for promoting entrepreneurship in VET and higher education 

 

Project funded by European Commission LLP Programme – Leonardo Da Vinci – TOI – 2012-1-IT1-LEO05-02794 – CUP G12F12000080006 

 

  
("Dette projekt ("European Entrepreneurship Campus - n. 2012-1-IT1-LEO05-02794)er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen.  
Denne publikation forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri) 

Præsentation af "Alfa-Strong" 
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Præsentation af "Certitaly"  
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Firenze 
 

WP5: Pilot 

• Innovationscamp i Firenze med unge iværksættere 

• BMC Model test med engelske unge 

• BMC Model test med sydamerikanske unge  

• Innovationscamp  

 Pilot Test Team 
Færdighedsområder PERSON SPECIFIC AKTIVITET 

Project Management / 
Education 

Alessandro Guadagni Camp Leader / Organisation / 
Facilitator 

Management Engineering Gabriele Montelisciani  Facilitator 

Økonomi Stefania Salvatici Jury medlem  

Pilot Protocol 

  Bemærkninger 

TARGET-deltagerne Unge iværksættere  

ANTAL involverede 
deltagere 

14 deltagere 3 grupper af 4/5 personer hver 

TEST PLACERING Confartigianato Imprese Toscana  

Testvarighed 1 dag 9,00-17,30 
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Træningssessioner 1  

Dataindsamlingsmetoder Spørgeskemaer (Deltagere / 
Evaluators); deltagende og ikke-
deltagende observationer 

 

Datafortolkning METODER Spørgeskemaer Statistik Analyse  
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Case Study 
Casestudiet er blevet leveret af CEDIT, med det formål at nuværende italienske iværksættere en 
konkurrencemæssig udfordring. 

Emnet for beskyttelse af italienske kvalitet 
produktioner er strengt forbundet med kampen 
for forfalskning, på det punkt, at vi kunne sige, 
at den bedste måde at beskytte den "Made in 
Italy" produkter er stigende de barrierer til 
beskyttelse mod forfalskning af varemærker, 
patenter, design, ophavsret og 
oprindelsesbetegnelser.  
Forfalskning ændrer frie markedsregler, 
forårsager skade på virksomheder, der opererer 
inden for lovens rammer og udgør en fare for 
sikkerheden og forbrugernes sundhed, skader 
også det økonomiske system, da det reducerer 
antallet jobmuligheder og skatteindtægter for 
staten. 

 

"Falsifcation" forstås replikere et produkt for at 
blive anset for at forbrugerne som originalen. 
Det betyder altså at producere, importere, 
sælge eller anvende tjenester, der er under en 
titel af industriel ejendomsret (varemærke, 
patent, design / model) uden ejerens samtykke. 
Det drejer sig om alle erhvervssektorer: mode 
produkter, lægemidler og kosmetik, fødevarer, 
legetøj, mekaniske varer mv  

Lov 55/2010 indført nye regler for tekstil-, 
beklædnings- og lædervarer. 
Især introducerede denne nye lov, i disse 
sektorer, kravet om indberetning af en etiket 
spore fremstillingen af produkterne. 
Desuden er "Made in Italy" label kun tilladt for 
de varer, der fremstilles for det meste af 
processen på italiensk territorium. 

 

Italiensk landbrugsindustrien er en af de mest 
forfalskede. Forretningen af falske "Made in 
Italy" beløber sig til omkring 52 milliarder euro, 
næsten tre gange det samlede beløb af 
italienske udførsler (19,57 milliarder euro). 
Den monetære skader er ikke den eneste, for 
der er også et ry problem: forbrugerne ikke har 
tillid til "Made in Italy" produkter, fordi de ved, 
de kan være falske. 

Desuden kunne falske fødevarer også være en 
trussel mod forbrugernes sundhed.  

 

Program 
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Modul 1: Introduktion og Kick off 

Tidsplan: 9:30 til 12:30   

Varighed 3 timer 

Formål Introduktion til workshoppen og udfordringen / case 
For at starte den kreative proces 

Tid Indhold Aktiviteter Værktøj Output 

15 min Check in og 
indkvartering 

   

15 min Introduktion til 
Campus 

Forklar: 
Måde at arbejde på; Rolle 
som facilitator; lejrleder 
og lejr sekretær; Gruppe 
præsentationer; Camp 
regler; Saml 
mobiltelefoner og ure 

Slides  

30 min Gruppe identitet Formning af grupper og 
team building øvelser 

• Gruppe formning "Name 

Game" 

• Gruppe opgave: "Hvad har 

vi til fælles?" 

Grupper 
navne 

15 min Nuværende 
Challenge / Business 
Case 

Introduktion til Business 
Case 

Slides  

1,5 
timer 

Idéer Generation Fri idégenerering i hver 
gruppe, efter de 
medfølgende værktøjer. 

• Fokuser din søgning: Vide, 
hvad du leder efter 

• Trendspotting: Identificer 
generelle tendenser 

• Kreativ fokus: definere dit 
spørgsmål 

• Brainstorm: generere ideer 
- masser af ideer 

• Negativ brainstorm 

3-5 ideer 
udfyldt 
"Skema til 
Modul 1" 
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Modul 2: Idé udvælgelse og koncept formulering 

Køreplan: 13:00 - 15:00.   

Duraton 2 timer 

Formål Baseret på selvmordstanker fase hver gruppe beslutter den 1. idé 
og formulerer en kort beskrivelse af idé og koncept. 

Tid Indhold Aktiviteter Værktøj Output 

30 min Idé opsummering At skabe overblik, når 
der er produceret en 
stor mængde af idéer. 

Sammenfatter - Skab 
overblik over dine ideer 

 

1 time Idé Forbedring For at forbedre de 
idéer 

Idé Forbedring  

30 min Idé Sortering Hurtig prioritering af 
et stort antal 
ideer 

Idé Sieve: Prioriter dine 
ideer 

1 Idea 
udfyldes 
"Skema til 
modul 2" 

Modul 3: Forretningsmodel 

Tidsplan: 15:00 p.m. - 16:00 p.m.   

Varighed 1 time 

Formål Beskriv det forretningsmæssige potentiale relateret til din idé. 

Tid Indhold Aktiviteter Værktøj Output 

1 time Det 
forretningsmæssige 
potentiale - den 
finansielle 
levedygtighed idé. 

Beskriv markedet, 
kunder og 
konkurrenter; 

• The Circle of Business: 
Hvilke elementer er en 
del af den 
forretningsmæssige 
begrundelse; 

• Forretning Model 

Canvas: baseret på 

Circle of Business 

Forretning 
Model 
Canvas 

Modul 4: Pitch din idé  

Tidsplan: 16:00 p.m. - 16:45 p.m.  

Varighed 45 minutter 



 

 
      

   

European Entrepreneurs Campus - Transfer, configuration and development of multidisciplinary model 
for promoting entrepreneurship in VET and higher education 

 

Project funded by European Commission LLP Programme – Leonardo Da Vinci – TOI – 2012-1-IT1-LEO05-02794 – CUP G12F12000080006 

 

  
("Dette projekt ("European Entrepreneurship Campus - n. 2012-1-IT1-LEO05-02794)er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen.  
Denne publikation forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri) 

Formål At præsentere din idé - sælge ideen og konceptet 

Tid Indhold Aktiviteter Værktøj Output 

1 time Pitch Forberedelse Pitch træning 
Forbered en pitch 

Power point på 
pitching 

Hver gruppe leverer en 3 
min tonehøjde, der 
fokuserer på at sælge 
idéen 

 

Modul 5: Afsluttende tonehøjde og evaluering  

Tidsplan: 16.45 p.m. - 17.30 p.m.  

Varighed 30 minutter 

Formål At præsentere idéen 
Vurdere ideer og selction af de mest lovende idé og koncept 

Tid Indhold Aktiviteter Værktøj Output 

20 min Pitch Præsentationer 
foran en jury 

3 til 5 minutter 
banen hver gruppe 

Slides Alle teams lave en 
præsentation 

10 min Evaluering Evaluering af juryen  Hvert hold får 
tilbagemelding 

15 min Vindere annoncering 
og lukning 

  Og vinderne er ... 
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Budget 

 ALT PEOPLE (€) MATERIALER (€) Andre udgifter (€) 

PLANLÆGNING 750 € 750 €   

EXECUTION 680 € 450 €  30 € 200 € 

Analyse og 
rapportering 

450 € 450 €   

     

ALT 1880 €    

 

Pilot Execution 
 
Højdepunkter  
 

•  Arbejde på idéer  

 



 

 
      

   

European Entrepreneurs Campus - Transfer, configuration and development of multidisciplinary model 
for promoting entrepreneurship in VET and higher education 

 

Project funded by European Commission LLP Programme – Leonardo Da Vinci – TOI – 2012-1-IT1-LEO05-02794 – CUP G12F12000080006 

 

  
("Dette projekt ("European Entrepreneurship Campus - n. 2012-1-IT1-LEO05-02794)er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen.  
Denne publikation forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri) 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
      

   

European Entrepreneurs Campus - Transfer, configuration and development of multidisciplinary model 
for promoting entrepreneurship in VET and higher education 

 

Project funded by European Commission LLP Programme – Leonardo Da Vinci – TOI – 2012-1-IT1-LEO05-02794 – CUP G12F12000080006 

 

  
("Dette projekt ("European Entrepreneurship Campus - n. 2012-1-IT1-LEO05-02794)er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen.  
Denne publikation forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Præsentation af ideer  
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•  Forberedelse af  banen .. .  
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•  Endelig . .  banen  
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•  De unge iværksættere deltagere  
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Pilot resultater analyse 

Dataindsamling Tools 

EØF WEBSITE INDIKATORER VEDTAGNE VÆRKTØJ 

1 UDFØRELSE indikatorer / GENNEMFØRELSE 

1.1 FYSISKE 

1.1.1 Aktiviteter udført med værktøjer Pilot Protocol 

1.1.2 Aktier ejet udsendelse Kommunikation Strategi 

1.1.3 Værktøj nødvendige tilpasninger / ændringer Spørgeskemaer 
(Evaluatorer) 1 

1.1.4 Personer, der er involveret per aktivitet Pilot Protocol 

1.1.5 Skills arbejdede Spørgeskemaer (deltagere), 
Pilot Protocol 

1.2 FINANSIELT 

1.2.1 Økonomiske ressourcer, der anvendes fra programmet i € per 
aktivitet / værktøj 

Budget 

1.3 KVALITATIVE 

1.3.1 Grad af egnethed til at overføre know-how af de værktøjer til 
partnere 

Spørgeskemaer 
(evalueringsværktøj) 

1.3.2 Vanskeligheder med at tilpasse redskaber til behovene i de 
enkelte lande 

Spørgeskemaer 
(evalueringsværktøj) 
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1.3.3 Graden af indledende entrepreneurielle hensigt studerende Spørgeskemaer (deltagere) 
2 

2. Resultater og Resultatindikatorer 

2.1 Fysiske 

2.1.1Personer der har erhvervet nøglekompetencer Pilot-protokollen; 
Spørgeskemaer (deltagere) 

2.1.2 Fødsler af erhvervslivet N / A 

2.1.3 arbejdspladser i de virksomheder, der er oprettet N / A 

2.1.4 Patenter genereret af de selskaber, der er oprettet N / A 

2.1.5 Virksomheder, der har været forbundet med eller har skabt 
netværk 

N / A 

2.1.6 Virksomheder, der har indgivet projekter til konkurrencer N / A 

2.2 kvalitative data 

2.2.1 Niveau af brugertilfredshed Spørgeskemaer (deltagere); deltager og ikke-deltagere 
bemærkninger3 

3. Virkningsindikatorer 

3.1 Periode levebrød virksomheder skabt N / A 

3.2 Entrepreneurial intention niveau resulterer i studerende Spørgeskemaer 

3.3 Markedsudvikling selskaber oprettet N / A 
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3.4 Gennemsnitlig størrelse selskab indtægter skabt N / A 

3,5 Jobs, der forbliver mere end et år i erhvervslivet genereret af 
projektet 

N / A 

 
1 Spørgeskema fra CEDIT 
2 Spørgeskema fra CEDIT 
3 Foretaget af lejr facilitatorer 
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Datafortolkning 
Personlige data: køn og alder 

 

 
 
Spørgsmål 1:  
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Spørgsmål 2: 

 
Spørgsmål 3: 
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Spørgsmål 4: 

Vanskeligheder:  
• Jeg forstod ikke den udfordring 
• Vanskelige relationer med partnere 

 
Spørgsmål 5: 
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• mere information om teknisk terminologi 
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Spørgsmål 6: 
 

• Det ville være bedre at have flere dage 
• Det ville være bedre at have flere dage 
• Det ville være bedre at have flere dage 
• Det ville være bedre at have mere tid, men 1 dag kan ok 
• Timingen er for kort til de 2 sidste sessioner 
• Tid ikke er tilstrækkelig 
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Spørgsmål 7: 
 

Spørgsmål 8: 
 

Hvilke kompetencer du har udviklet / forbedret gennem Camp? 
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Spørgsmål 9: 
 

Har du til hensigt at deltage i en anden lejr i fremtiden? 
 

Spørgsmål 10:  
 

Vil du anbefale deltagelsen i Camp til andre kolleger? 
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Spørgsmål 11:  

Har du nogen forslag til at forbedre Camp? 
 
 

 

• Øge konkurrenceevnen og simulere mere stressende situationer  
• Kommunikere udfordringen før Innovationscamp 
• Planlægning Innovationscamp i en strukturel program, med forskellige challanges 
• Mere information om brainstorming og indsamling af  
• Mere tid  
• Mere tid og fri adgang til andre enheder for at gøre forskning mv 

 

Spørgsmål 12: 
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Spørgsmål 13: 
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Om 

Formålet med værktøjet IDEA-BMC (Business Model Creator) er at skabe en forretningsmodel for  

en konkret business case. Det er en nyskabelse, værktøj for grupper af erhvervsfolk og 

studerende. 

Modellen vil give dig en klar forståelse af, hvordan du skaber værdi for dine kunder, og hvordan du 

genererer cash flow. 

 

Kilde: http://idea-camp.eu/idea-bmc/ 

 

Fælles træk til 2 BMC Modelforsøg 

Strukturen af BMC Model test var følgende: 

• Forklare gruppen funktionerne, funktion og formål af værktøjet 2014/04/17 for det 

engelske gruppe; 2014/06/26 for den sydamerikanske gruppe) 

CEDIT introducerede værktøjet til begge grupper, og forklarede deltagerne funktion af det 

og de overordnede mål. Under disse møder facilitator forklarede også betydningen af 

innovation for oprettelse og udvikling af virksomheder, med henblik på at gøre det klart 

værktøjet metodemæssige rammer. CEDIT gav alle deltagerne  

et spørgeskema til at vurdere værktøjet. 

 

• Autonome arbejde derhjemme for deltagerne; udfylde spørgeskemaerne 

Hver deltager fik tid til at reflektere over hans / hendes virksomhedens reelle situation, og 

at definere en effektiv og innovativ idé til udvikling af et produkt eller en tjeneste i 

selskabet. BMC Model blev testet autonomt af hver deltager (selvom de fik mulighed for 

at kontakte eksperter i CEDIT på ethvert tidspunkt at løse tvivl). De blev bedt om at 

http://idea-camp.eu/idea-bmc/
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evaluere værktøjet gennem spørgeskema, CEDIT leveret til dem i løbet af det første 

møde. 

 

• Diskussion om BMC Model Group resulterer afkast af fyldte spørgeskemaer 

(2014/10/06 for den engelske gruppe; 2014/07/15 for den sydamerikanske gruppe). 

På dette tidspunkt skal alle deltagere var samlet i CEDIT mødested for at drøfte deres 

innovative ideer. Hver af dem illustrerede deres forretningsmodeller, påpege de vigtigste 

funktioner og de innovative elementer, idet der som udgangspunkt den rapport, skabt af 

online-værktøjet. Gruppe refleksion viste, at de unge mennesker fået en fremragende idé 

analyse kompetence. Direkte kendskab til erhvervslivet hjulpet dem til at skabe nye 

forretningsideer og tilladt dem at reflektere over temaet innovation. Under dette møde 

blev deltagerne også opfordret til at diskutere åbent om deres forretningsmodeller og 

understrege styrker og svagheder, med det formål at udvikle forretningsmodeller takket 

være andre deltageres forslag.  

 



 

 
      

   

European Entrepreneurs Campus - Transfer, configuration and development of multidisciplinary model 
for promoting entrepreneurship in VET and higher education 

 

Project funded by European Commission LLP Programme – Leonardo Da Vinci – TOI – 2012-1-IT1-LEO05-02794 – CUP G12F12000080006 

 

  
("Dette projekt ("European Entrepreneurship Campus - n. 2012-1-IT1-LEO05-02794)er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen.  
Denne publikation forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri) 

• BMC Model Test med engelske unge 

 

Færdighedsområder Ansvarlig SPECIFIC AKTIVITET 

Project Management / 
Education 

Alessandro Guadagni Uddannelse, operative 
organisation af testen 

Uddannelse til iværksætteri  Silvia Sermattei Uddannelse og supervision 

 

Pilot Protocol 
  Bemærkninger 

TARGET-deltagerne Engelsk unge Tværnational mobilitet 
program 

ANTAL involverede 
deltagere 

8  

TEST PLACERING Firenze  

Testvarighed 3 trin: 
• Forklare gruppen funktionerne, 

funktion og mål for værktøjet; 

• Autonome arbejde derhjemme for 

deltagerne 

• Diskussion i gruppen om BMC 

Modelresultater 

Engelske gruppe: 
2014/04/17 og 2014/06/10 
 

Træningssessioner  I Sevilla; Prag 

Dataindsamlingsmetoder Spørgeskemaer; deltagerobservation  

Datafortolkning 
METODER 

Spørgeskemaer Statisic Analysis  
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Pilot plan og design 
 
Højdepunkter 
 

• Første møde 

 
• Møde - koncernen 
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Pilot resultater analyse 

Dataindsamling Tools 

INDIKATORER VEDTAGNE VÆRKTØJ 

1 UDFØRELSE indikatorer / GENNEMFØRELSE 

1.1 FYSISK 

1.1.1 Aktiviteter udført med de værktøjer Pilot Protocol 

1.1.2 Aktier ejet udsendelse Tralation: diffust invitationer 

1.1.3 Værktøj nødvendige tilpasninger / ændringer Spørgeskemaer (Evaluatorer) 

1.1.4 Personer, der er involveret per aktivitet Pilot Protocol 

1.1.5 Skills arbejdede Pilot Protocol 

1.2 FINANSIELT 

1.2.1 Økonomiske ressourcer, der anvendes fra programmet i € 
per aktivitet / værktøj 

Budget 

1.3 kvalitative data 

1.3.1Degree af egnethed til at overføre know-how af de 
værktøjer til partnere 

Spørgeskemaer (evalueringsværktøj) 

1.3.2 Vanskeligheder med at tilpasse redskaber til behovene i 
de enkelte lande 

Spørgeskemaer (evalueringsværktøj) 

1.3.3 Graden af indledende entrepreneurielle hensigt 
studerende 

Spørgeskemaer (deltagere) 

2. Resultater og Resultatindikatorer 

2.1 FYSISK 

2.1.1People der har erhvervet nøglekompetencer Pilot-protokollen; Spørgeskemaer 
(deltagere) 

2.1.2 Fødsler af erhvervslivet N / A 

2.1.3 arbejdspladser i de virksomheder, der er oprettet N / A 

2.1.4 Patenter genereret af de selskaber, der er oprettet N / A 

2.1.5 Virksomheder, der har været forbundet med eller har 
skabt netværk 

N / A 

2.1.6 Virksomheder, der har indgivet projekter til konkurrencer N / A 
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2.2 kvalitative data 

2.2.1 Niveau af brugertilfredshed Spørgeskemaer (deltagere); 
deltagende og ikke-deltagere 
bemærkninger; 

3. Virkningsindikatorer 

3.1 Periode levebrød virksomheder skabt N / A 

3.2 Entrepreneurial intention niveau resulterer i studerende Spørgeskemaer 

3.3 Markedsudvikling selskaber oprettet N / A 

3.4 Gennemsnitlig størrelse selskab indtægter skabt N / A 

3,5 Jobs, der forbliver mere end et år i erhvervslivet genereret af 
projektet 

N / A 
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• Pilot Test Team: Sydamerikansk ung gruppe 

 

Færdighedsområder Ansvarlig SPECIFIC AKTIVITET 

Project Management / 
Education 

Alessandro Guadagni Uddannelse, operative 
organisation af testen 

Uddannelse til iværksætteri  Silvia Sermattei Uddannelse og supervision 

Pilot Protocol 
  Bemærkninger 

TARGET-deltagerne Engelsk unge Tværnational mobilitet 
program (finansieret af 
regionen Toscana) 

ANTAL involverede 
deltagere 

7  

TEST PLACERING Firenze  

Testvarighed 3 trin: 
• Forklare gruppen funktionerne, 

funktion og mål for værktøjet; 

• Autonome arbejde derhjemme for 

deltagerne 

• Diskussion i gruppen om BMC 

Modelresultater 

Sydamerikansk gruppe: 
2014/06/26 og 2014/07/15 

Træningssessioner  I Sevilla; Prag 

Dataindsamlingsmetoder Spørgeskemaer; deltagerobservation  

Datafortolkning 
METODER 

Spørgeskemaer Statisic Analysis  
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Pilot plan og design 
 

Højdepunkter 
 

• BMC Model Meeting 
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Pilot resultater analyse 

Dataindsamling Tools 

INDIKATORER VEDTAGNE VÆRKTØJ 

1 UDFØRELSE indikatorer / GENNEMFØRELSE 

1.1 FYSISK 

1.1.1 Aktiviteter udført med de værktøjer Pilot Protocol 

1.1.2 Aktier ejet udsendelse Tralation: diffust invitationer 

1.1.3 Værktøj nødvendige tilpasninger / ændringer Spørgeskemaer (Evaluatorer) 

1.1.4 Personer, der er involveret per aktivitet Pilot Protocol 

1.1.5 Skills arbejdede Pilot Protocol 

1.2 FINANSIELT 

1.2.1 Økonomiske ressourcer, der anvendes fra programmet i € 
per aktivitet / værktøj 

Budget 

1.3 kvalitative data 

1.3.1Degree af egnethed til at overføre know-how af de 
værktøjer til partnere 

Spørgeskemaer (evalueringsværktøj) 

1.3.2 Vanskeligheder med at tilpasse redskaber til behovene i 
de enkelte lande 

Spørgeskemaer (evalueringsværktøj) 

1.3.3 Graden af indledende entrepreneurielle hensigt 
studerende 

Spørgeskemaer (deltagere) 

2. Resultater og Resultatindikatorer 

2.1 FYSISK 

2.1.1People der har erhvervet nøglekompetencer Pilot-protokollen; Spørgeskemaer 
(deltagere) 

2.1.2 Fødsler af erhvervslivet N / A 

2.1.3 arbejdspladser i de virksomheder, der er oprettet N / A 

2.1.4 Patenter genereret af de selskaber, der er oprettet N / A 

2.1.5 Virksomheder, der har været forbundet med eller har 
skabt netværk 

N / A 

2.1.6 Virksomheder, der har indgivet projekter til konkurrencer N / A 
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2.2 kvalitative data 

2.2.1 Niveau af brugertilfredshed Spørgeskemaer (deltagere); 
deltagende og ikke-deltagere 
bemærkninger; Semi-strukturerede 
interviews. 

3. Virkningsindikatorer 

3.1 Periode levebrød virksomheder skabt N / A 

3.2 Entrepreneurial intention niveau resulterer i studerende Spørgeskemaer 

3.3 Markedsudvikling selskaber oprettet N / A 

3.4 Gennemsnitlig størrelse selskab indtægter skabt N / A 

3,5 Jobs, der forbliver mere end et år i erhvervslivet genereret af 
projektet 

N / A 

 

Datafortolkning (fælles for begge grupper) 
Skal udfyldes 
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• Universitetet i Pisa 

1. Meddelelse Strategi: hvordan vi informeret deltagerne 

 

• Universitetet i Pisa hjemmeside:  

• Twitter  

• Facebook  

• Ansigt til ansigt kommunikation til potentielle publikum under MSc klasser. 

• Email invitation til at målrette studerende. 

• Plakater 

 

Universitetet i Pisa er en højere læreanstalt. Derfor valgte mål var boglige elever. Især var der 

fokus på kandidatstuderende, der sikrede en solid baggrund som coul udnyttes til løsning af en 

business case og udformningen af en ny virksomhed venture. 

I betragtning af den brede specificitet vores universitet, besluttede vi at vælge en etherogeneus 
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gruppe studerende fra forskellige baggrunde. 

 
Følgende casestudier er blevet leveret af den globale konsulentfirma Altran Technologies, SA. 
Hver case er tildelt to af de fire grupper af deltagere. 

Case studie 1 
Opdelingen "personlige enheder" af Meditech Corporation, et multinationalt selskab er 
specialiseret i produktion af biomedicinske udstyr, overvejer ideen om at skabe et hjælpemiddel 
for blinde eller svagtseende. En sådan anordning ville give emnet en selvstændig sejlads i "i 
døren" og "out-door" rum uden at spørge om hjælp til medarbejdere og / eller førerhund. 
Direktøren for F & U-afdeling beslutter at mødes med holdet til at anmode om en tjeneste 
teknologi konsulentvirksomhed, der giver en idé, på systemniveau, af mulige projekter, der 
anvendes teknologier og i almindelighed, avenuer, samt løbende støtte under realisering af 
projektet. 

Case study 2 
Den Vini-Import-Export SpA er en virksomhed specialiseret i fremstilling og salg af vin og spiritus. 
Virksomheden, meget traditionelle, er til stede på det italienske marked i over tredive år og har 
en etableret kundebase, men lidt spredt i udlandet, og med en lille ung målgruppe. Bestyrelsen 
har identificeret følgende mål for de umiddelbare afkast i form af salg, produktionsproces og 
corporate image. Formål: sporbarhed af produktet fra fabrikken til flasken. Udvikle et nyt 
produkt, der gør brug af nye informationsteknologier og elektronisk udstyr, så hente alle 
relevante oplysninger for at sikre og certificere kvaliteten af produktet, samt den geografiske 
sporbarhed og sort. 

Et fremmøde certifikat er blevet givet til alle deltagere 
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Innovation lejren har været tilrettelagt med henblik på at blive gennemført i løbet af en hel dag. 
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Udførelsen af Innovationscamp kan beskrives gennem følgende højdepunkter. 
1. Det åbne rum placering 

 
2. Teamwork 

 
4. visualisere idéer     5. Idéer deling 
efter hvert modul 
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6. Facilitatorer forvalter modulerne  7. Hele dagen forfriskning 

 
 

8. Afsluttende pladser foran en jury   9. Vindere og Closing 
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Tryk på: 

• Den officielle universitetet i Pisa nyheder, der beskriver begivenheden: 

• En lokal online avis, der beskriver begivenheden:  

• Interviews af universitetet i Pisa Communications Office:  
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Universitetet i Pisa projektteam anser værktøjet særligt anvendelig til deltagerens daglige arbejde.  

 

 

Oplysninger indsamlet fra spørgeskemaer og facilitatorer observationer fortolkes gennem en SWOT 

matrix. 

Styrker 
• Vellykket team building dynamik; 

• Udfordrende miljø, der fremmer innovation; 

• Learning by doing tilgang, der accelererer den 

pædagogiske proces; 

• Kreativitet gennem ideer visualisering og 

ridser; 

• Afslappende miljø; 

• et produkt chance for virksomhederne at 

skaffe dygtige studerende og for studerende at 

komme ud af mængden; 

Svagheder 
• Vanskeligt at gøre det yderst effektivt i 1 

dag; 

• Svært at stå diskussionen polarisering af 

gruppeledere; 

• Tidspres (værktøjer introduktion e lejr 

udførelse); 

• Mangel på studerende med humanistiske 

baggrund; 

• Svært at holde diskussionen åben under 

divergerende fase; 

Muligheder 
• Universiteter presser på for at hæve 

iværksætterholdning af studerende; 

• For at opfylde højnelse behov for de 

studerende at tilegne sig færdigheder i 

iværksætteri og innovation; 

Trusler 
• Studerendes knappe tilbøjelighed til 

udfordringer og til at deltage i ekstra kurser 

læring; 

• Lignende initiativer foreslået direkte ved 

konsulentfirmaer; 

• Virksomheder, der ikke er til rådighed til at 

foreslå reelle casestudier; 
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IDEA BMC 
 

• LinkedIn: PhDplus gruppe  

• Ansigt til ansigt kommunikation til potentielle publikum i løbet af ph.d.-plus klasser. 

 
Universitetet i Pisa er en højere læreanstalt. Derfor valgte mål var boglige elever. Især var der 

fokus på kandidatstuderende, der sikrede en solid baggrund som coul udnyttes til etablering af en 

ny forretningsmodel. 

I betragtning af den brede specificitet vores universitet, besluttede vi at vælge en etherogeneus 

gruppe studerende fra forskellige baggrunde, som beskrevet i nedenstående tabel. 

 

 
Værktøjet er blevet implementeret og testet i løbet af universitetet i Pisa PHDplus program, et 

uddannelsesprogram for MSc og ph.d.-studerende der tager sigte på at udbrede 

iværksætterånden, udnyttelse af forskningsresultater og oprettelsen af nye virksomheder. 

Pilottest er opdelt i to forskellige sessioner. Hver session omfattede en uddannelse fase med 

forklaringen af værktøj og en learning by doing fase, hvor deltagerne udviklet deres egen model, 

der fokuserer på deres forretningsidé. 

Et casestudie er blevet udtænkt og deles for at hjælpe publikum til at forstå den korrekte brug af 

BMC værktøjet. Det er blevet udviklet af iværksætteri ekspert hr Ray Garcia og det drejer sig om 

en reel case study om en Startup fra e-handel sektor. 
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First Pilot Session: 
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Anden Pilot Session: 
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Universitetet i Pisa projektteam anser værktøjet særligt anvendelig til deltagerens daglige 

arbejde.  

 

 

Oplysninger indsamlet fra spørgeskemaer og facilitatorer observationer fortolkes gennem en 

SWOT matrix. 

Styrker 
• Tvinger brugerne til at foretage valg; 

• Dækker mange af de nye 

forretningsudvikling elementer; 

• Let at bruge og forstå; 

• Pæn grafik; 

Svagheder 
• Den fulde rapport med alle de muligheder 

er en smule forvirrende; 

• Ingen redigerbare rapport; 

• Ingen mulighed for at gemme og erstatte 

projektet senere 

 

Muligheder 
• Universiteter presser på for at hæve 

iværksætterholdning af studerende; 

• For at opfylde højnelse behov for de 

studerende at tilegne sig færdigheder i 

iværksætteri og innovation; 

• Stærkt behov for at rationalisere oplysninger 

om en ny venture 

Trusler 
• Tilstedeværelsen af andre gratis værktøjer; 

• Studerende knappe tilbøjelighed til at bruge 

denne form for værktøj; 
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Pisa22 / 
07/2014 

WP5: Pilot 
"EØF Tools prøvetagning ved universitetet i Pisa: Final Report" 

1. Formålet med dokumentet 

Nærværende rapport beskriver resultaterne af pilotprojektet gennemførelse og yderligere 

evaluering af EØF-værktøjer udført af University of Pisa. 

Arbejdet henviser til EØF projektets WP5 aktivitet: Test i modtagerlandene (IT, CZ, ES, PL). 

Udgangene er blevet brugt til at fylde indikatorer udviklet af IEPL, tilgængelig på EØF projektets 

hjemmeside http://indicators-system.eec-project.eu/en  

2. INDLEDNING 

Hvad er en pilottest? 

EØF værktøjer 'pilot prøve består i deres gennemførelse på en lille kontrolleret omfang at give 

mulighed for fuld virkning, fordele og svagheder, der bør evalueres, før deres standard brug. En 

pilot test sigter på: 

• Kontrol af, om institutionen er klar til implementering i fuld skala; 

• Modtagelse feedbacks fra målgruppen; 

• Træffe bedre beslutninger om, hvordan at afsætte tid og ressourcer; 

• Sikring af, at du er godt forberedt til at måle succes i dit program. 

http://indicators-system.eec-project.eu/en
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3. IDEA INNOVATION CAMP 

Om 
Innovationscamp er et intensivt 3-dages workshop, hvor de studerende: 
• er præsenteret med en fælles generel udfordring innovation 

• definere det specifikke problem, de ønsker at løse 

• generere udvikle og evaluere ideer og koncepter  

• udvikle en forretningsmodel for deres idé 

• præsentere deres idé og forretningsmodel  

• stemme for de bedste præsentationer. 

Workshoppen format er hold i grupper på op til 6 studerende. 
 
Innovationscamp er udviklet til første semester business-studerende, men da det ikke kræver 
specifikke business-færdigheder det kan arrangeres for enhver linie for undersøgelse, der har 
innovation som en prioritet.  
Hver gruppe føres gennem processen ved en facilitator.  
Anbefalede facilitatorer er studerende, der har været gennem Innovationscamp eller lignende 
processer selv.  
 
Innovationssamfund Camps fungerer bedst med store grupper af studerende og er blevet 
tilrettelagt for grupper på mere end 200 studerende i omkring 35 grupper. 
Innovationssamfund Camps kræver adgang til arbejdsområder for grupper. Fortrinsvis åbne 
vidder, men almindelige klasseværelser er også egnet som arbejdsområder i 3-4 grupper, hvis 
tabeller kan organiseres i gruppe for op til 6 personer. 
 
Innovationscamp er planlagt til 3 all-dages workshops, men er også blevet anvendt med andre 
skemaer: 
 
Kilde: http://idea-camp.eu/innovation-camp/ 

 

http://idea-camp.eu/innovation-camp/
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Universitetet i Pisa Pilot Test Team 
Færdighedsområder Ansvarlig SPECIFIC AKTIVITET 

Design; Forvaltning; 
Teknologi 

Gualtiero Fantoni Camp Leader 

Management Engineering Gabriele Montelisciani Camp Facilitator; Camp program design 
og organisation  

Kommunikation og 
Ledelse 

Antonella Magliocchi Camp Facilitator; Camp organisation og 
formidlingsaktiviteter 

Economics Leonello Trivelli Camp Facilitator 

Project Management Alessandro Guadagni 
(CEDIT) 

Camp Facilitator 

Pilot Protocol 
  Bemærkninger 

TARGET-deltagerne Kandidatstuderende Engineering; Computer 
Sciences; Economics; 
Fysik 

ANTAL involverede 
deltagere 

35 Gennemsnitlig Alder: 25 
Køn: 31% F - 68% M 

TEST PLACERING University of Pisa. Faculty of Sciences.  

Testvarighed 1 dag (9 timer) 09:00 til 06:00 

Træningssessioner 3 Kolding; Prag; Pisa 

Dataindsamlingsmetoder Spørgeskemaer (deltagere eksperterne); 
Semistrukturerede interviews 
Kvantitative statistikker; Budget; 
deltagende og ikke-deltagere 
observationer. 

 

Datafortolkning 
METODER 

Spørgeskemaer Statistik Analyse; SWOT  
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Pilot plan og design: universitetet i Pisa Innovationscamp 

Kommunikation Strategi 

• Universitetet i Pisa hjemmeside: 

http://jobplacement.unipi.it/index.php?page=default&id=358&lang=it 

• Twitter: https://twitter.com/PhDPlus/status/469389812571832321 

• Facebook: https://www.facebook.com/jobplacementunipi/photos/pb.296868177130625.-

2207520000.1402562095./328076904009752/?type=3&theater 

• Ansigt til ansigt kommunikation til potentielle publikum under MSc klasser. 

• Email invitation til at målrette studerende. 

• Plakater 

 
 

http://jobplacement.unipi.it/index.php?page=default&id=358&lang=it
https://twitter.com/PhDPlus/status/469389812571832321
https://www.facebook.com/jobplacementunipi/photos/pb.296868177130625.-2207520000.1402562095./328076904009752/?type=3&theater
https://www.facebook.com/jobplacementunipi/photos/pb.296868177130625.-2207520000.1402562095./328076904009752/?type=3&theater
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Casestudier 
 
Følgende casestudier er blevet leveret af den globale konsulentfirma Altran Technologies, SA. 

Hver case er tildelt to af de fire grupper af deltagere. 

Case studie 1 

Opdelingen "personlige enheder" af Meditech Corporation, et multinationalt selskab er 

specialiseret i produktion af biomedicinske udstyr, overvejer ideen om at skabe et hjælpemiddel 

for blinde eller svagtseende. En sådan anordning ville give emnet en selvstændig sejlads i "i 

døren" og "out-door" rum uden at spørge om hjælp til medarbejdere og / eller førerhund.  

Direktøren for F & U-afdeling beslutter at mødes med holdet til at anmode om en tjeneste 

teknologi konsulentvirksomhed, der giver en idé, på systemniveau, af mulige projekter, der 

anvendes teknologier og i almindelighed, avenuer, samt løbende støtte under realisering af 

projektet. 

Case study 2 
 
Den Vini-Import-Export SpA er en virksomhed specialiseret i fremstilling og salg af vin og spiritus. 

Virksomheden, meget traditionelle, er til stede på det italienske marked i over tredive år og har 

en etableret kundebase, men lidt spredt i udlandet, og med en lille ung målgruppe. Bestyrelsen 

har identificeret følgende mål for de umiddelbare afkast i form af salg, produktionsproces og 

corporate image.  

Formål: sporbarhed af produktet fra fabrikken til flasken. Udvikle et nyt produkt, der gør brug af 

nye informationsteknologier og elektronisk udstyr, så hente alle relevante oplysninger for at sikre 

og certificere kvaliteten af produktet, samt den geografiske sporbarhed og sort. 
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Program 

Modul 1: Introduktion og Kick off 

Tidsplan: 9:00 - 12:00   

Duraton 3 timer 

Formål Introduktion til workshoppen og udfordringen / case 
For at starte den kreative proces 

Tid Indhold Aktiviteter Værktøj Output 

15 
min 

Check in og 
indkvartering 

   

15 
min 

Introduktion til 
Campus 

Forklar: 
Måde at arbejde på; Rolle 
som facilitator; lejrleder og 
lejr sekretær; Gruppe 
præsentationer; Camp 
regler; Saml mobiltelefoner 
og ure 

Slides  

30 
min 

Gruppe 
identitet 

Formning af grupper og 
team building øvelser 

• Gruppe formning "Name 

Game" 

• Gruppe opgave: "Hvad har 

vi til fælles?" 

Grupper 
navne 

15 
min 

Nuværende 
Challenge / 
Business Case 

Introduktion til Business 
Case 

Slides  

1,5 
timer 

Idéer 
Generation 

Fri idégenerering i hver 
gruppe, efter de 
medfølgende værktøjer. 

• Fokuser din søgning: Vide, 
hvad du leder efter 

• Trendspotting: Identificer 
generelle tendenser 

• Kreativ fokus: definere dit 
spørgsmål 

• Brainstorm: generere ideer - 
masser af ideer 

• Negativ brainstorm 

3-5 ideer 
udfyldt 
"Skema til 
Modul 1" 
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Modul 2: Idé udvælgelse og koncept formulering 

Køreplan: 01:00 til 15:00   

Duraton 2 timer 

Formål Baseret på selvmordstanker fase hver gruppe beslutter den 1. idé og 
formulerer en kort beskrivelse af idé og koncept. 

Tid Indhold Aktiviteter Værktøj Output 

30 
min 

Idé 
opsummering 

At skabe overblik, når der er 
produceret en stor mængde 
af idéer. 

Sammenfatter - 
Skab overblik over 
dine ideer 

 

1 time Idé Forbedring For at forbedre de idéer Idé Forbedring  

30 
min 

Idé Sortering Hurtig prioritering af en lang 
række idéer 

Idé Sieve: Prioriter 
dine ideer 

1 Idea udfyldes 
"Skema til modul 2" 

Modul 3: Forretningsmodel 

Tidsplan: 15:00 til 04:00   

Duraton 1 time 

Formål Beskriv det forretningsmæssige potentiale relateret til din idé. 

Tid Indhold Aktiviteter Værktøj Output 

1 time Det 
forretningsmæssige 
potentiale - den 
finansielle 
levedygtighed idé. 

Beskriv 
markedet, 
kunder og 
konkurrenter; 

• The Circle of Business: Hvilke 
elementer er en del af den 
forretningsmæssige begrundelse; 

• Forretning Model Canvas: baseret 

på Circle of Business 

Forretning 
Model 
Canvas 

Modul 4: Pitch din idé  

Tidsplan: 4:00 – 16:45.  

Duraton 45 minutter 

Formål At præsentere din idé - sælge ideen og konceptet 

Tid Indhold Aktiviteter Værktøj Output 

1 time Pitch 
Forberedelse 

Pitch træning 
Forbered en pitch 

Power 
point på 
pitching 

Hver gruppe leverer en 3 min tonehøjde, der 
fokuserer på at sælge idéen herunder 
eksempelvis power point slides, historie 
bord, plakater, video etc. 
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Modul 5: Afsluttende tonehøjde og evaluering  

Tidsplan: 16:45  - 17:30.  

Duraton 30 minutter 

Formål At præsentere idéen 
Vurdere ideer og selction af de mest lovende idé og koncept 

Tid Indhold Aktiviteter Værktøj Output 

20 min Pitch 
Præsentationer 
foran en jury 

3 til 5 minutter banen hver 
gruppe 

Slides Alle teams lave en 
præsentation 

10 min Evaluering Evaluering af juryen  Hvert hold får 
tilbagemelding 

15 min Vindere og lukning   Vinderne er ... 

Final Diploma 

 
Budget 
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 TOT PEOPLE (€) MATERIALER 
(€) 

OTHER (€) 

PLANLÆGNING 1000 € 1000 €    

EXECUTION 1500 € 450 € 550 € 450 € 

ANALYSE & 
INDBERETNING 

400 € 400 €   

     

ALT 2900 €    

Pilot Execution 

Højdepunkter 
Udførelsen af pilottest kan beskrives gennem følgende højdepunkter. 
 
1. Det åbne rum placering 
 

 
 
 
 
2. Teamwork 
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4. visualisere idéer     5. Idéer deling 
efter hvert modul 
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6. Facilitatorer forvalter modulerne  7. Hele dagen forfriskning 

 
 
8. Afsluttende pladser foran en jury   9. Vindere og Closing 
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Tryk 
 

• Den officielle universitetet i Pisa nyheder, der beskriver begivenheden: 

http://www.unipi.it/index.php/tutte-le-news/item/4245-all%E2%80%99innovation-camp-

via-libera-alla-creativit%C3%A0  
• En lokal online avis, der beskriver begivenheden: 

http://www.paginaq.it/2014/05/30/innovation-camp-come-imparare-seminare-idee/  

• Interviews af universitetet i Pisa Communications Office: 

http://www.unipi.it/index.php/tutte-le-news/item/4245-all%E2%80%99innovation-camp-

via-libera-alla-creativit%C3%A0  

Pilot resultater analyse 
Dataindsamling Tools 

EØF WEBSITE INDIKATORER VEDTAGNE VÆRKTØJ 

1 UDFØRELSE indikatorer / GENNEMFØRELSE 

1.1 FYSISK 

1.1.1 Aktiviteter udført med de værktøjer Pilot Protocol 

1.1.2 Aktier ejet udsendelse Kommunikation Strategi 

1.1.3 Værktøj nødvendige tilpasninger / ændringer Spørgeskemaer 
(Evaluatorer) 

1.1.4 Personer, der er involveret per aktivitet Pilot Protocol 

1.1.5 Skills arbejdede Pilot Protocol 

1.2 FINANSIELT 

1.2.1 Økonomiske ressourcer, der anvendes fra programmet i € per 
aktivitet / værktøj 

Budget 

1.3 kvalitative data 

1.3.1Degree af egnethed til at overføre know-how af de værktøjer til 
partnere 

Spørgeskemaer 
(evalueringsværktøj) 

1.3.2 Vanskeligheder med at tilpasse redskaber til behovene i de enkelte 
lande 

Spørgeskemaer 
(evalueringsværktøj) 

1.3.3 Graden af indledende entrepreneurielle hensigt studerende Spørgeskemaer (deltagere) 
1 

2. Resultater og Resultatindikatorer 

2.1 FYSISK 

2.1.1People der har erhvervet nøglekompetencer Pilot-protokollen; 

http://www.unipi.it/index.php/tutte-le-news/item/4245-all’innovation-camp-via-libera-alla-creativit%E0
http://www.unipi.it/index.php/tutte-le-news/item/4245-all’innovation-camp-via-libera-alla-creativit%E0
http://www.paginaq.it/2014/05/30/innovation-camp-come-imparare-seminare-idee/
http://www.unipi.it/index.php/tutte-le-news/item/4245-all’innovation-camp-via-libera-alla-creativit%E0
http://www.unipi.it/index.php/tutte-le-news/item/4245-all’innovation-camp-via-libera-alla-creativit%E0
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Spørgeskemaer (deltagere) 

2.1.2 Fødsler af erhvervslivet N / A 

2.1.3 arbejdspladser i de virksomheder, der er oprettet N / A 

2.1.4 Patenter genereret af de selskaber, der er oprettet N / A 

2.1.5 Virksomheder, der har været forbundet med eller har skabt netværk N / A 

2.1.6 Virksomheder, der har indgivet projekter til konkurrencer N / A 

2.2 kvalitative data 

2.2.1 Niveau af brugertilfredshed Spørgeskemaer (deltagere); deltagende og ikke-deltagere 
observationer; Semistrukturerede interviews (video) 

3. Virkningsindikatorer 

3.1 Periode levebrød virksomheder skabt N / A 

3.2 Entrepreneurial intention niveau resulterer i studerende Spørgeskemaer 

3.3 Markedsudvikling selskaber oprettet N / A 

3.4 Gennemsnitlig størrelse selskab indtægter skabt N / A 

3,5 Jobs, der forbliver mere end et år i erhvervslivet genereret af 
projektet 

N / A 
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Spørgeskemaer resultater 
 
Spørgsmål 1: 

 

 

 

Spørgsmål 2: 
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Spørgsmål 3: 
 

 

Spørgsmål 4: 
 

 

hvis ja, forklare dine problemer: 
 

• Ikke vant til at arbejde i hold; 
• Business case temmelig uklar; emne indvirkning lav; 
• Vanskeligheder med at forklare mine ideer klart og til at indgå i iværksættere sind; 
• Tidspres; 
• Ikke vant til denne form for udfordringer; 
• Mangel på baggrund færdigheder; 
• Præsentation foran et publikum; 
• Integration ideer med andre studerende fra andre fag 
• Personlige spørgsmål vedrørende fokus på, hvad det reelle tilfælde problemet var 



 

 
      

   

European Entrepreneurs Campus - Transfer, configuration and development of multidisciplinary model 
for promoting entrepreneurship in VET and higher education 

 

Project funded by European Commission LLP Programme – Leonardo Da Vinci – TOI – 2012-1-IT1-LEO05-02794 – CUP G12F12000080006 

 

  
("Dette projekt ("European Entrepreneurship Campus - n. 2012-1-IT1-LEO05-02794)er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen.  
Denne publikation forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri) 

Spørgsmål 5: 
 
 

hvis ja, forklarer: 
 

• Kort teori introduktion til de forskellige aspekter af en idéudvikling eller en 
problemløsende sag; 

• hvordan man kan strukturere en 5 minutters beg; 
• Fravær af markedet sektors eksperter; 
• Behov for mere sektors viden; 
• Mere detaljeret information om projektet; 
• Mere fokus på implementering af forretningsmodellen; 
• Ikke nok opmærksomhed til den tekniske udvikling 
• En mere detaljeret introduktion til kurset 

 



 

 
      

   

European Entrepreneurs Campus - Transfer, configuration and development of multidisciplinary model 
for promoting entrepreneurship in VET and higher education 

 

Project funded by European Commission LLP Programme – Leonardo Da Vinci – TOI – 2012-1-IT1-LEO05-02794 – CUP G12F12000080006 

 

  
("Dette projekt ("European Entrepreneurship Campus - n. 2012-1-IT1-LEO05-02794)er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen.  
Denne publikation forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri) 

Spørgsmål 6: 
 

hvis ikke, forklare 
 

• For lidt tid til den endelige præsentation; 
• For lidt tid til forberedelse Canvas; 
• Bedre til at koncentrere bare i brainstrorming, markedsundersøgelser eller 

forretningsmodel; 
• otte timer er ikke nok plus de bedste ideer kommer natten det bør ske i to dage 
• Det tager længere tid at uddybe ideen; 
• For meget tid til indledende faser; 
• Brug for meget tid til at studere den kommercielle sektor; 
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Spørgsmål 7: 
 

Spørgsmål 8: 
 
Hvilke færdigheder tror du, du udvikles / forbedres gennem Camp? 

• Kreativitet 
• Lederskab  
• Personlig autonomi  
• Business-færdigheder  
• teamwork 
• samarbejde 
• sikkerhed 
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Spørgsmål 9: 
 

Spørgsmål 10: 
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Spørgsmål 11: 
 

Har du nogen forslag til at forbedre Camp?  

Mere tid til at komme til at kende hinanden; 
rundbordssamtaler; 

Flere dage; 

øge brugen af de medfølgende værktøjer for at udvikle ideen; 

Forbedre kommunikation og formidling af aktiviteten; 

Mindre grupper; 

Mere tid til del 3 og pitch forberedelse; 

Forbedre time management; 

give mere materiale til business case; 

vælge et lige antal studerende fra samme fagområde; 

bør vare længere og omfatter foredrag og flere casestudier 

 
Spørgsmål 12: 

 

 



 

 
      

   

European Entrepreneurs Campus - Transfer, configuration and development of multidisciplinary model 
for promoting entrepreneurship in VET and higher education 

 

Project funded by European Commission LLP Programme – Leonardo Da Vinci – TOI – 2012-1-IT1-LEO05-02794 – CUP G12F12000080006 

 

  
("Dette projekt ("European Entrepreneurship Campus - n. 2012-1-IT1-LEO05-02794)er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen.  
Denne publikation forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri) 

Spørgsmål 13: 
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Data Intepretation 
 
Oplysninger indsamlet fra spørgeskemaer og facilitatorer observationer fortolkes gennem en 
SWOT matrix. 
 

Styrker 
• Vellykket team building dynamik; 

• Udfordrende miljø, der fremmer innovation; 

• Learning by doing tilgang, der accelererer 

den pædagogiske proces; 

• Kreativitet gennem ideer visualisering og 

ridser; 

• Afslappende miljø; 

• et produkt chance for virksomhederne at 

skaffe dygtige studerende og for studerende 

at komme ud af mængden; 

Svagheder 
• Vanskeligt at gøre det yderst effektivt i 1 

dag; 

• Svært at stå diskussionen polarisering af 

gruppeledere; 

• Tidspres (værktøjer introduktion e lejr 

udførelse); 

• Mangel på studerende med humanistiske 

baggrund; 

• Svært at holde diskussionen åben under 

divergerende fase; 

 
 

Muligheder 
• Universiteter presser på for at hæve 

iværksætterholdning af studerende; 

• For at opfylde højnelse behov for de 

studerende at tilegne sig færdigheder i 

iværksætteri og innovation; 

Trusler 
• Studerendes knappe tilbøjelighed til 

udfordringer og til at deltage i ekstra kurser 

læring; 

• Lignende initiativer foreslået direkte ved 

konsulentfirmaer; 

• Virksomheder, der ikke er til rådighed til at 

foreslå reelle casestudier; 
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IDEA-BMC 

Om 

Formålet med værktøjet IDEA-BMC (Business Model Creator) er at skabe en forretningsmodel for 

en konkret business case. Det er en nyskabelse, værktøj for grupper af erhvervsfolk og 

studerende. 

Modellen vil give dig en klar forståelse af, hvordan du skaber værdi for dine kunder, og hvordan du 

generere cash flow. 

Kilde: http://idea-camp.eu/idea-bmc/ 

Pilot Test Team 
Færdighedsområder Ansvarlig SPECIFIC AKTIVITET 

Management Engineering Gabriele Montelisciani Uddannelse og tutorship under 
testen 

Economics Leonello Trivelli Tutorship under prøven 

Design; Forvaltning; Teknologi Gualtiero Fantoni Tilsyn 

Kommunikation og Ledelse Antonella Magliocchi Operative organisation af testen 

Iværksætteri; Forretning 
Venturing; Værdiskabelse 

Ray Garcia Case skabelse undersøgelse 

Pilot Protocol 
  Bemærkninger 

TARGET-deltagerne MSc Studerende; Ph.D studerende; 
Forskere. Alle er interesseret i at starte 
en virksomhed eller uddybning emner 
iværksætteri. 

Engineering; Computer 
Sciences; Economics; 
Fysik 

ANTAL involverede 
deltagere 

35 Gennemsnitlig Alder: 24 
Køn: N / A 

TEST PLACERING University of Pisa. Faculty of Sciences.  

Testvarighed En uge 3 timers undervisning i 
klassen. 1 uge for 

http://idea-camp.eu/idea-bmc/
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brugerne at oprette deres 
egen sag 

Træningssessioner 3 I Sevilla; Pisa 

Dataindsamlingsmetoder Spørgeskemaer (deltagere eksperterne); 
Kvantitative statistikker; Budget; 
deltagende og ikke-deltagere 
observationer. 

 

Datafortolkning 
METODER 

Questionnarires Statistik Analyse  

 

Pilot plan og design 

Kommunikation Strategi 

• LinkedIn: PhDplus gruppe https://www.linkedin.com/groups/UniPi-PhDPlus  

• Ansigt til ansigt kommunikation til potentielle publikum i løbet af ph.d.-plus klasser. 

Forklarende Case Study 

Et casestudie er blevet udtænkt og deles for at hjælpe publikum til at forstå den korrekte brug af 

BMC værktøjet. Det er blevet udviklet af iværksætteri ekspert hr Ray Garcia og det drejer sig om 

en reel case study om en Startup fra e-handel sektor. 

Du kan finde casestudie PDF-rapporter på dette link:  

https://drive.google.com/folderview?id=0Bwnaj5NB3S8eTXRhSGx2SmgzcHM&usp=sharing  

https://www.linkedin.com/groups/UniPi-PhDPlus
https://drive.google.com/folderview?id=0Bwnaj5NB3S8eTXRhSGx2SmgzcHM&usp=sharing
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Budget 
 

 ALT PEOPLE (€) MATERIALER (€) Andre udgifter (€) 

PLANLÆGNING 750 € 750 € - - 

EXECUTION 450 € 450 € - - 

Analyse og 
rapportering 

300 € 300 € - - 

     

ALT 1500 €    
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Pilot Execution 

Pilottest er opdelt i to forskellige sessioner. Hver session omfattede en uddannelse fase med 

forklaringen af værktøj og en learning by doing fase, hvor deltagerne udviklet deres egen model, 

der fokuserer på deres forretningsidé. 

First Pilot Session: 
 

  
 
 
 
 

 
Anden Pilot Session: 
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Pilot resultater analyse 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dataindsamling Tools 
 

EØF WEBSITE INDIKATORER VEDTAGNE VÆRKTØJ 

1 UDFØRELSE indikatorer / GENNEMFØRELSE 

1.1 FYSISK 

1.1.1 Aktiviteter udført med de værktøjer Pilot Protocol 

1.1.2 Aktier ejet udsendelse Kommunikation Strategi 

1.1.3 Værktøj nødvendige tilpasninger / ændringer Spørgeskemaer 
(Evaluatorer) 

1.1.4 Personer, der er involveret per aktivitet Pilot Protocol 

1.1.5 Skills arbejdede Pilot Protocol 

1.2 FINANSIELT 

1.2.1 Økonomiske ressourcer, der anvendes fra programmet i € per 
aktivitet / værktøj 

Budget 

1.3 kvalitative data 
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1.3.1Degree af egnethed til at overføre know-how af de værktøjer til 
partnere 

Spørgeskemaer 
(evalueringsværktøj) 

1.3.2 Vanskeligheder med at tilpasse redskaber til behovene i de enkelte 
lande 

Spørgeskemaer 
(evalueringsværktøj) 

1.3.2 Vanskeligheder med at tilpasse redskaber til behovene i de enkelte 
lande 

Spørgeskemaer 
(evalueringsværktøj) 

1.3.3 Graden af indledende entrepreneurielle hensigt studerende Spørgeskemaer (deltagere) 
1 

2. Resultater og Resultatindikatorer 

2.1 FYSISK 

2.1.1People der har erhvervet nøglekompetencer Pilot-protokollen; 
Spørgeskemaer (deltagere) 

2.1.2 Fødsler af erhvervslivet N / A 

2.1.3 arbejdspladser i de virksomheder, der er oprettet N / A 

2.1.4 Patenter genereret af de selskaber, der er oprettet N / A 

2.1.5 Virksomheder, der har været forbundet med eller har skabt netværk N / A 

2.1.6 Virksomheder, der har indgivet projekter til konkurrencer N / A 

2.2 kvalitative data 

2.2.1 Niveau af brugertilfredshed Spørgeskemaer (deltagere); deltagende og ikke-deltagere 
observationer; Semistrukturerede interviews (video) 

3. Virkningsindikatorer 

3.1 Periode levebrød virksomheder skabt N / A 

3.2 Entrepreneurial intention niveau resulterer i studerende Spørgeskemaer 

3.3 Markedsudvikling selskaber oprettet N / A 

3.4 Gennemsnitlig størrelse selskab indtægter skabt N / A 

3,5 Jobs, der forbliver mere end et år i erhvervslivet genereret af 
projektet 

N / A 
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Spørgeskemaer resultater 
 
Spørgsmål 1: 

 

Spørgsmål 2: 
 

 



 

 
      

   

European Entrepreneurs Campus - Transfer, configuration and development of multidisciplinary model 
for promoting entrepreneurship in VET and higher education 

 

Project funded by European Commission LLP Programme – Leonardo Da Vinci – TOI – 2012-1-IT1-LEO05-02794 – CUP G12F12000080006 

 

  
("Dette projekt ("European Entrepreneurship Campus - n. 2012-1-IT1-LEO05-02794)er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen.  
Denne publikation forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri) 

Spørgsmål 3: 
 

 
Spørgsmål 4: 
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Spørgsmål 5: 
 

Spørgsmål 6:       
hvis ja, forklare dine problemer 
 

• Hvis antallet af tegn overstiger det går ned; 
• Brug piletasterne er ikke intuitiv 
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Spørgsmål 7: 
hvis ja, forklare 
 

• Cards tilpasning; 

• Mere praktiske eksempler; 

 

Spørgsmål 8: 
hvis ja, forklare 
 

• Kun ét produkt linje, lav diversificering; 
• Nogle gange for generel; 
• I mange tilfælde mine mål var en slags 

kombination af de foruddefinerede 

indstillinger  

 

 

 

Spørgsmål 9: 
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hvis ikke, forklare 
 

• Den fulde rapport med alle de muligheder er en smule 
forvirrende; 

• En redigerbar udgave ville være bedre; 
 
 

 
Spørgsmål 10: 
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Spørgsmål 11: 
 

Spørgsmål: 12 
 

Har du nogen forslag til at forbedre værktøjet? 
 

• Som et generelt indtryk, jeg fandt, at værktøjet ikke giver meget dybdegående forståelse af, 

hvad man bliver bedt om, og svarer. Nogle værktøj / trick / tip at lade brugeren tænke mere 

grundigt over hans / hendes svar kunne være meget nyttige; 

• Tilføj nogle links til eksempler eller eksterne ressourcer, der kan hjælpe i udarbejdelsen; 

• Vælg mere end én mulighed; 

• Mulighed for at gemme og erstatte projektet senere; 

• Anfør det maksimale antal tegn i form; 
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Spørgsmål 13: 
 

 

Datafortolkning 
 

Styrker 
• Tvinger brugerne til at foretage valg; 

• Dækker mange af de nye 

forretningsudvikling elementer; 

• Let at bruge og forstå; 

• Pæn grafik; 

Svagheder 
• Den fulde rapport med alle de muligheder er en 

smule forvirrende; 

• Ingen redigerbare rapport; 

• Ingen mulighed for at gemme og erstatte 

projektet senere 

 

Muligheder 
• Universiteter presser på for at hæve 

iværksætterholdning af studerende; 

• For at opfylde højnelse behov for de 

studerende at tilegne sig færdigheder i 

iværksætteri og innovation; 

• Stærkt behov for at rationalisere oplysninger 

om en ny venture 

Trusler 
• Tilstedeværelsen af andre gratis værktøjer; 

• Studerende knappe tilbøjelighed til at bruge 

denne form for værktøj; 

• Region Toscana 

SPØRGESKEMA 

 

Resultat n. 9: europæiske entreprenører Paths 

 

Spørgeskemaet er designet til at indsamle resultaterne og feedback fra partnere om testfasen af 

udviklede projektværktøjer og modeller. Udfyld venligst dette spørgeskema, vil det lette 

vurderingen af de forventede resultater af projektet. 
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Regionen Toscana valgte som vigtigste mål for BMC modelforsøg iværksættere og would- be-

iværksættere, der deltager eller gå bede oplysninger til tech parker eller virksomhedsvæksthuse 

forvaltes.  

Erhvervsinkubatorer er organer lokaliseret i regionen Toscana, at selvstændigt at juridiske form, 

har de følgende funktioner: 

- Eje og administrere mellemrum til vært produktive aktiviteter for nye virksomheder; 

- Låne nogle mellemrum til de nye iværksættere med henblik på at hjælpe dem med at starte 

deres virksomhed; 

- Tilbyde specifikke tjenester til nye iværksættere til at støtte dem i at udvikle deres virksomhed; 

- Scouting af virksomheder, der kan deltage i opbygning og scouting af nye forretningsideer 

Tech parker blev uddelt af regionen Toscana efter indkaldelse af forslag og har en fundamental 

rolle i regionen for udviklingslandene af nystartede virksomheder. 

BMC-brugere er blevet kontaktet af den ansvarlige for Tech parker og væksthuse, da den er 

iværksættere i en præ-inkubation fase eller ville-være-iværksættere, der forsøger at forstå, hvis 

deres forretningsidéer er mulige. Denne fremgangsmåde blev valgt, fordi det tillod regionen 

Toscana til at nå to mål: at informere erhvervslivet udviklingsaktører (væksthuse og tech Parker) 

med henblik på at bidrage til bæredygtigheden af de værktøjer, også når EØF-projektet vil blive 

afsluttet, og at informere og støtte de endelige brugere om værktøjet, der giver dem mulighed 

for at udvikle sig på en innovativ måde en forretningsmodel. 

 

Virksomhedskuvøse personale vedtog BMC Model som første kontakt med de nye iværksættere 

eller vordende iværksættere, for at støtte dem til at bygge en forretningsmodel til at forstå, hvis 

deres forretningsidé var muligt eller ej. På denne måde styrker og svagheder var umiddelbart 

klart, og det var nemmere for væksthuse personale at støtte dem i at undersøge i dybden 

forretningsgrundlaget og forbedre det. 
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Firenze 
 

WP5: Pilot 
"EØF Tools Afprøvning i universitetet i Pisa: Final Report" 

Test af BMC Model i virksomhedskuvøser  

1. Formålet med dokumentet 

Dokumentet beskriver den planlagte for udvikling af pilot handlingsplan og evalueringsredskaber 

output. I dette dokument beskrives de aktiviteter, der gennemføres af regionen Toscana for 

lodsning test af IDEA-værktøjer. 

2. INDLEDNING 

Hvad er en pilottest? 

EØF værktøjer 'pilot prøve består i deres gennemførelse på en lille kontrolleret omfang at give 

mulighed for fuld virkning, fordele og svagheder, der bør evalueres, før deres standard brug. En 

pilot test sigter på: 

• Kontrol af, om institutionen er klar til implementering i fuld skala; 

• Modtagelse feedbacks fra målgruppen; 

• Træffe bedre beslutninger om, hvordan at afsætte tid og ressourcer; 

• Sikring af, at du er godt forberedt til at måle succes i dit program. 
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3. IDEA-BMC 

Om 

Formålet med værktøjet IDEA-BMC (Business Model Creator) er at skabe en forretningsmodel for 

en konkret business case. Det er en nyskabelse, værktøj for grupper af erhvervsfolk og 

studerende. 

Modellen vil give dig en klar forståelse af, hvordan du skaber værdi for dine kunder, og hvordan du 

generere cash flow. 

Kilde: http://idea-camp.eu/idea-bmc/ 

Pilot Test Team 
 

Færdighedsområder Ansvarlig SPECIFIC AKTIVITET 

Virksomhedsudvikling CSII - Centro Servizi 
Incubaotre di Imprese 

Cavriglia 

Formidling af værktøjet mod 
innovationsmiljøernes brugere 

Virksomhedsudvikling Pont-Tech SCRL Formidling af værktøjet mod 
innovationsmiljøernes brugere 

Virksomhedsudvikling Garfagnana Innovazione Formidling af værktøjet mod 
innovationsmiljøernes brugere 

 

Pilot Protocol 
  Bemærkninger 

TARGET-deltagerne Brugere af Business inkubatorer  

ANTAL involverede 
deltagere 

8  

TEST PLACERING Cavriglia, Pontedera, Lucca  

Testvarighed Selvstændigt arbejde  

Træningssessioner Individuel træning til væksthuse  

Dataindsamlingsmetoder Spørgeskemaer  

http://idea-camp.eu/idea-bmc/
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Datafortolkning 
METODER 

Spørgeskemaer Statistik Analyse  

 

Pilot plan og design 

Business incubators blev underrettet gennem en officiel skrivelse underskrevet af den udøvende 

manager "Overdragelse af Innovation Office" og henvender sig til de regionale væksthuse. 

Territoriale agenter for udvikling blev informeret om de værktøjer og modtaget alle de 

nødvendige oplysninger for at være i stand til at fremme brugen af værktøjet i deres strukturer 

Budget 
 ALT PEOPLE (€) MATERIALER (€) Andre udgifter (€) 

PLANLÆGNING 500 € 500 € 0 €  

EXECUTION 0 € 0 € 0 €  

Analyse og 
rapportering 

250 €    

     

ALT 750 €    

 

Pilot Execution 

Erhvervsinkubatorer inviterede brugerne af deres Præinkubering tjenester at teste BMC Model 

værktøjet. De har også brugt dette værktøj som "første kontakt" med vordende iværksættere, 

med henblik på at bidrage til at forstå, hvis deres ideer var muligt eller ej.  

 

Pilot resultater analyse 

Dataindsamling Tools 

INDIKATORER VEDTAGNE VÆRKTØJ 



 

 
      

   

European Entrepreneurs Campus - Transfer, configuration and development of multidisciplinary model 
for promoting entrepreneurship in VET and higher education 

 

Project funded by European Commission LLP Programme – Leonardo Da Vinci – TOI – 2012-1-IT1-LEO05-02794 – CUP G12F12000080006 

 

  
("Dette projekt ("European Entrepreneurship Campus - n. 2012-1-IT1-LEO05-02794)er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen.  
Denne publikation forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri) 

1 UDFØRELSE indikatorer / GENNEMFØRELSE 

1.1 FYSISK 

1.1.1 Aktiviteter udført med de værktøjer Pilot Protocol 

1.1.2 Aktier ejet udsendelse Tralation: diffust invitationer 

1.1.3 Værktøj nødvendige tilpasninger / ændringer Spørgeskemaer (Evaluatorer) 

1.1.4 Personer, der er involveret per aktivitet Pilot Protocol 

1.1.5 Skills arbejdede Pilot Protocol 

1.2 FINANSIELT 

1.2.1 Økonomiske ressourcer, der anvendes fra programmet i € 
per aktivitet / værktøj 

Budget 

1.3 kvalitative data 

1.3.1Degree af egnethed til at overføre know-how af de 
værktøjer til partnere 

Spørgeskemaer (evalueringsværktøj) 

1.3.2 Vanskeligheder med at tilpasse redskaber til behovene i 
de enkelte lande 

Spørgeskemaer (evalueringsværktøj) 

1.3.3 Graden af indledende entrepreneurielle hensigt 
studerende 

Spørgeskemaer (deltagere) 

2. Resultater og Resultatindikatorer 

2.1 FYSISK 

2.1.1People der har erhvervet nøglekompetencer Pilot-protokollen; Spørgeskemaer 
(deltagere) 

2.1.2 Fødsler af erhvervslivet N / A 

2.1.3 arbejdspladser i de virksomheder, der er oprettet N / A 

2.1.4 Patenter genereret af de selskaber, der er oprettet N / A 

2.1.5 Virksomheder, der har været forbundet med eller har 
skabt netværk 

N / A 

2.1.6 Virksomheder, der har indgivet projekter til konkurrencer N / A 

2.2 kvalitative data 

2.2.1 Niveau af brugertilfredshed Spørgeskemaer (deltagere); 
deltagende og ikke-deltagere 
bemærkninger; Semi-strukturerede 
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interviews. 

3. Virkningsindikatorer 

3.1 Periode levebrød virksomheder skabt N / A 

3.2 Entrepreneurial intention niveau resulterer i studerende Spørgeskemaer 

3.3 Markedsudvikling selskaber oprettet N / A 

3.4 Gennemsnitlig størrelse selskab indtægter skabt N / A 

3,5 Jobs, der forbliver mere end et år i erhvervslivet genereret af 
projektet 

N / A 
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Datafortolkning 
 
Køn 

 

Spørgsmål 1: Var det første gang for dig at deltage i en business innovation oplevelse? 
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Spørgsmål 2: Har værktøjet opfylde din virksomheds modellering forventninger? 
 

 

Spørgsmål 3: Er BMC-interface brugervenlig? 
 

 

 

 Spørgsmål 4: Har du finde det nemt at bruge?  
• Det er svært at forstå 

nogle dele af den uden en 
specifik viden 

 
 

Spørgsmål 5: Tror du, at BMC model kunne bidrage til at udarbejde og udvikle et 
forretningskoncept? 
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Spørgsmål 6: Tror du, at der er nogle elementer, der mangler til BMC Model værktøj?  

  

• der ingen oplysninger om strukturen 
af omkostninger og nøgleaktiviteter 

• flere valgmuligheder for svarene 
• definition af konkurrenter og 

opmærksomhed på evolution 
efterspørgslen på markedet 

• mere INFORMATIO om økonomiske 
aspekter 

 

Spørgsmål 7: Har alle de foruddefinerede lukkede optioner svarer til dine mål? 
 

  

• flere valgmuligheder for 
svarene 

• for en iværksætter, der 
allerede har en 
forretningsidé er det ikke 
nyttigt at have bare lukkede 
muligheder   

• Det kunne være nyttigt at 
give brugerne mulighed for 
at indsætte deres egne 
muligheder 
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Spørgsmål 8: Har du fundet rapporterne (fuld / korte), der genereres af BMC værktøj nyttigt?  

  

• for iværksættere, 
der allerede har en 
forretningsidé, 
behøver 
rapporterne ikke 
give yderligere 
oplysninger 

 

Spørgsmål 9: Ville du anbefale brugen af BMC til andre studerende / iværksættere?  
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Spørgsmål 10: Har du nogen forslag til at forbedre værktøjet? 
 

• større mulighed for at tilpasse de svar   
• mulighed for at få adgang til andre entreprenerus Forretningsmodel, for at være i 

stand til at foretage sammenligning med andre modeller succes 
• skabe mere merværdi i forhold til andre lignende værktøjer 
• det ville være bedre at have en mentor under brugen 

 
Spørgsmål 11: Hvordan fik du kendskab til BMC værktøj? 
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• Afprøvning i Spanien. 

• University of Sevilla i samarbejde med IEPL. 

 

BMC MODEL 

The University of Seville partner brugte bachelorer i Degree of Business Administration i det 

fjerde år, der nødvendigvis må deltage i kurset i Business Creation og Entrepreneurship. Specifikt 

i 2013/14 akademiske år blev indrulleret i dette kursus 364 studerende (183 mænd og 181 kvinder) 

med en gennemsnitsalder på 22 år. De fleste af eleverne var af spansk nationalitet og en lille 

procentdel var Erasmus. De studerende blev inddelt i fire grupper (to om morgenen og to om 

eftermiddagen). 

The University of Seville partner besluttede at vælge dette mål, fordi det forekom meget 

interessant at introducere BMC værktøj for folk, at i den nærmeste fremtid skal definere deres 

fremtidige aktivitet. Følgelig er et af de centrale mål for den politik fra University of Sevilla er at 

udvikle iværksætterkompetencer capabilites og fremme iværksætteri.  

 

BMC Modelforsøg var struktureret som en proces, der består af 3 forskellige faser: 

 

1) der forklarer til gruppen Funktioner, Velfungerende og mål BMC værktøj (14/10 / 2013-18 / 

10/2013)  

 

For en uge lærere emnet of Business Creation and Entrepreneurship forklare de teoretiske 

begreber for Generation Forretningsmodeller (Canvas), og introducerede værktøjet til de fire 
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grupper og forklarede deltagerne funktion af det og innovationens betydning for oprettelse og 

udvikling af virksomheder, med henblik på at gøre det klart værktøjet metodemæssige rammer. 

For at lette gennemførelsen af værktøjet blev eleverne bedt om at danne grupper af 4 

medlemmer, således at hvert klasseværelse havde omkring 22 arbejdsgrupper.  

 

2) selvstændigt arbejde i hjemmet og i klassen for deltagerne (21/10 / 2013-31 / 10/2013)  

 

Hver deltager gruppe fik tid til at reflektere over hans / hendes virksomhedens reelle situation, og 

at definere en effektiv og innovativ idé til udvikling af et produkt eller en tjeneste i selskabet. BMC 

Model blev testet selvstændigt af hver gruppe. Specielt i to uger, fire timer er afsat til at rådgive 

og overvåge de projekter, som hver gruppe havde til at komme til klassen med sortere bærbar 

computer).  

 

3) Gruppe diskussion acerca BMC modellens resultater, tilbagevenden af fyldte Spørgeskemaer 

(4/11 / 2013-15 / 11/2013).  

 

I to uger blev grupperne tilfældigt udsætter deres forretningsmodel. Når udsatte sin 

forretningsmodel (med en powerpoint eller MMS præsentation) en diskussion proces, hvor 

læreren og resten af grupperne angivet de stærke og svage sider ved den præsenterede model 

begyndte. I denne forstand, ud over den vurdering, Teacher, resten af grupperne fungerer som 

business angels investorer skulle indgive en ordinal rangordning er angivet høj til lav i hvilken 

forretningsmodel ville investere deres penge.  

 

Denne proces med at gennemføre BMC værktøj for bachelorer fra Degree of Business 

Administration fra University of Sevilla var meget nyttigt for deltagende grupper for at 
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materialisere deres forretningsmodeller genereret fra lejligheden (Forretningsidé), der tidligere 

var blevet identificeret i miljøet. Denne forretningsmodel ville tjene som et udgangspunkt for at 

udvikle en forretningsplan. Når du er færdig hele processen med studerende feedback på nytten 

og anvendeligheden af værktøjet BMC blev opnået. 

 

INNOVATION CAMP 

 

University of Seville fandt det interessant test Innovation camp med et mål af unge iværksættere, 

og vi havde en kontakt med de vigtigste offentlige organisation Fremme af iværksætteri 

(Fundación Pública Andalucía Emprende, Junta de Andalucía), for at få deltagere fra deres yngre 

iværksættere.  

 

De lettet placering og en gruppe af potentielle iværksættere OLE wich havde været beder om 

information i deres organisation. At folk var et perfekt mål for test, fordi de var en gruppe af 8 

elever og en lærer fra Kommunikation og ingeniørdiscipliner i os, som forfølger en mester i video 

game design. Alle af dem var interesseret i værktøjet, fordi de havde startet en virksomhed eller 

de måtte tænke over.  

 

Så de studerende på Entrepreneurship og Business Creation emne måtte generere kreative ideer 

og forretningsmodeller og Innovationscamp var et meget nyttigt værktøj for dem. 

 

Deltagerne havde adgang til EØF web og de kunne læse de vigtigste mål og brug af de værktøjer. 

I første øjeblik professor Jose Ignacio Rufino og Marina Otero viste en video i spansk sprog til at 

præsentere problemet med spildt mad i et globalt niveau som chance for en virksomhed i vores 

region.  
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I løbet af otte timer arbejdede deltagerne med den samme struktur og trin i to forskellige 

grupper, 4 personer hver. Workshoppen genererede en frugtbar debat og spændende oplevelser 

udveksler blandt deltagerne. Hver gruppe præsenterede deres forretningsidé baseret på løsning 

af det oprindelige problem, ses som en mulighed for at foretage. Juryen -den teachers- valgt 

mere interessant at sætte en stopper for værkstedet. 

 

 Her under den udfordring præsenteret for deltagerne:  

"Affald" er en kort film om mellem affald og ressourcer mad. Industrialiserede lande madspild og 

tab påvirker os alle. En tredjedel af mad forkælet af mangel på løsninger opbevaring og transport 

og ender i papirkurven.  

 

Ikke bare maden, men tilbragte de ressourcer, der går tabt: vand, jord, arbejdskraft, investeringer 

...  

 

Dette globale problem kan finde lokale løsninger på iværksættere som en rentabel forretning idé 

og socialt ansvarlige. Det er den udfordring, vi sætter dem i arbejdet session. 
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Tidsplanen for testen er her nedenfor:  
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Ved udvælgelsen idé, alle deltagerne var meget kreative og positive, og de havde en meget rig 
diskussion, og det var mere interessant, når de skulle sætte i rækkefølge af cirklen af 
erhvervslivet. De facilitatorer hjalp dem med at finde svar, når deltagerne ønskede at 
sammenligne, at erhvervslivet med deres egen forretningsidé. Denne erfaring var nyttigt for dem, 
fordi de blev observeret potentiale værktøjet til deres virkelige mål.  
 
I den tid til at forberede banen, facilitatorerne havde en vigtig rolle, også. Deltagerne havde ikke 
computere i det sted, hvor testen foregik, og de havde brug for ideer til at gøre præsentationerne. 
Efter alt, de brugte diagrammer og tegninger til at vise deres idéer og talen var meget oplysende 
og vittig. 
 
Juryen kunne ikke beslutte på en af de to ideer, fordi de var begge meget interessant og godt 
konstrueret og eksponeret. Sammenfattende blev begge grupper belønnet for deres indsats og 
fantasi påføres forretningsidé i Camp oplevelse. 
 

 
 



 

 
      

   

European Entrepreneurs Campus - Transfer, configuration and development of multidisciplinary model 
for promoting entrepreneurship in VET and higher education 

 

Project funded by European Commission LLP Programme – Leonardo Da Vinci – TOI – 2012-1-IT1-LEO05-02794 – CUP G12F12000080006 

 

  
("Dette projekt ("European Entrepreneurship Campus - n. 2012-1-IT1-LEO05-02794)er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen.  
Denne publikation forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri) 

 
 



 

 
      

   

European Entrepreneurs Campus - Transfer, configuration and development of multidisciplinary model 
for promoting entrepreneurship in VET and higher education 

 

Project funded by European Commission LLP Programme – Leonardo Da Vinci – TOI – 2012-1-IT1-LEO05-02794 – CUP G12F12000080006 

 

  
("Dette projekt ("European Entrepreneurship Campus - n. 2012-1-IT1-LEO05-02794)er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen.  
Denne publikation forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri) 

Seville20 / 
07/2014 

WP5: Pilot 
"EØF Tools Afprøvning i University of Seville: Final Report" 

1. Formålet med dokumentet 

Dokumentet beskriver den planlagte for udvikling af pilot handlingsplan og evalueringsredskaber 

output. I dette dokument beskrives de aktiviteter, der gennemføres af University of Sevilla og 

IEPL for lodsning test af IDEA-værktøjer. 

2. INDLEDNING 

Hvad er en pilottest? 

EØF værktøjer 'pilot prøve består i deres gennemførelse på en lille kontrolleret omfang at give 

mulighed for fuld virkning, fordele og svagheder, der bør evalueres, før deres standard brug. En 

pilot test sigter på: 

• Kontrol af, om institutionen er klar til implementering i fuld skala; 

• Modtagelse feedbacks fra målgruppen; 

• Træffe bedre beslutninger om, hvordan at afsætte tid og ressourcer; 

• Sikring af, at du er godt forberedt til at måle succes i dit program. 
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3. INNOVATION CAMP 

Om 

Innovationscamp er et intensivt 3-dages workshop, hvor de studerende: 

• er præsenteret med en fælles generel udfordring innovation 

• definere det specifikke problem, de ønsker at løse 

• generere udvikle og evaluere ideer og koncepter  

• udvikle en forretningsmodel for deres idé 

• præsentere deres idé og forretningsmodel  

• stemme for de bedste præsentationer. 

Workshoppen format er gruppearbejde i grupper på op til 6 studerende. 

 

Innovationscamp er udviklet til første semester business-studerende, men da det ikke kræver 

specifikke business-færdigheder det kan arrangeres for enhver linie for undersøgelse, der har 

innovation som en prioritet.  

Hver gruppe føres gennem processen ved en facilitator.  

Anbefalede facilitatorer er studerende, der har været gennem Innovationscamp eller lignende 

processer selv.  

 

Innovationssamfund Camps fungerer bedst med store grupper af studerende og er blevet 

tilrettelagt for grupper på mere end 200 studerende i omkring 35 grupper. 

Innovationssamfund Camps kræver adgang til arbejdsområder for grupper. Fortrinsvis åbne 

vidder, men almindelige klasseværelser er også egnet som arbejdsområder i 3-4 grupper, hvis 

tabeller kan organiseres i gruppe tabeller for op til 6 personer. 

 



 

 
      

   

European Entrepreneurs Campus - Transfer, configuration and development of multidisciplinary model 
for promoting entrepreneurship in VET and higher education 

 

Project funded by European Commission LLP Programme – Leonardo Da Vinci – TOI – 2012-1-IT1-LEO05-02794 – CUP G12F12000080006 

 

  
("Dette projekt ("European Entrepreneurship Campus - n. 2012-1-IT1-LEO05-02794)er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen.  
Denne publikation forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri) 

Innovationscamp er planlagt til 3 all-dages workshops, men er også blevet anvendt med andre 

skemaer: 

 

Kilde: http://idea-camp.eu/innovation-camp/ 

 

Pilot Test Team 
Færdighedsområder Ansvarlig SPECIFIC AKTIVITET 

Uddannelse / økonomi José Ignacio Rufino (US) Camp Leader / facilitator 

Uddannelse / økonomi Rafael Periañez (US) Jury medlem 

Uddannelse / love og 
virksomheder organisation  

Marina Otero Facilitator 

Business Management  Ignacio Castro Facilitator 

 

 

Pilot Protocol 
  Bemærkninger 

TARGET-deltagerne Unge iværksættere Post-kandidater 
(Kommunikation og 
ingeniørvidenskabelige 
fag) 

ANTAL involverede 
deltagere 

8 studerende 
+ 1 lærer (observatør) 

To grupper af 4 personer 
hver 

TEST PLACERING Engineering fakultet fra University of 
Seville 

 

Testvarighed En dag  

Træningssessioner 1 9:00 til 20:00  

Dataindsamlingsmetoder Spørgeskemaer (deltagere 
eksperterne); deltagende og ikke-
deltagere observationer. 

 

http://idea-camp.eu/innovation-camp/
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Datafortolkning METODER Questionnarires Statistik Analyse  

Pilot plan og design:  

Kommunikation Strategi 
 

• E-mails sendt til deltagerne, at invitere dem til at besøge os hjemmeside og EØF 

hjemmeside. 

• Ansigt til ansigt med Fundación Pública Andalucía Emprende (Offentlig 

organisation at fremme iværksætteri OLE wich har virksomhedskuvøser) 

• Ansigt til ansigt med de studerende i undervisningen i Master af videospil desing på 

USA. 

Case study 
 
Vi præsenterede problemet med madspild globalt. Hvordan en iværksætter kan bruge dette 

problem som en forretningsmulighed, en forretningsmodel, designet til at give effektive 

løsninger på sagen og hjælpe dem i deres karriere som fra arbejdsmarkedet. 
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Program: 
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Final Diploma 
 

 
 

Budget 
 ALT PEOPLE (€) MATERIALER (€) Andre udgifter (€) 

PLANLÆGNING  10 mandetimer   

EXECUTION  14 mandetimer   

Analyse og 
rapportering 

 10 mandetimer   

     

ALT    
 

 

 
 



 

 
      

   

European Entrepreneurs Campus - Transfer, configuration and development of multidisciplinary model 
for promoting entrepreneurship in VET and higher education 

 

Project funded by European Commission LLP Programme – Leonardo Da Vinci – TOI – 2012-1-IT1-LEO05-02794 – CUP G12F12000080006 

 

  
("Dette projekt ("European Entrepreneurship Campus - n. 2012-1-IT1-LEO05-02794)er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen.  
Denne publikation forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri) 

Pilot Execution 
1. Introduktion til lejren og koncernens identitet 
 

 
 

2. Idé Forbedring og Kredsen af erhvervslivet. Team arbejde. 
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3. ptichs. Præsentere ideer 
 

 
4. Konklusioner 
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Pilot resultater analyse 

Dataindsamling Tools 

EØF WEBSITE INDIKATORER VEDTAGNE VÆRKTØJ 

1 UDFØRELSE indikatorer / GENNEMFØRELSE 

1.1 FYSISK 

1.1.1 Aktiviteter udført med de værktøjer Pilot Protocol 

1.1.2 Aktier ejet udsendelse Kommunikation Strategi 

1.1.3 Værktøj nødvendige tilpasninger / ændringer Spørgeskemaer 
(Evaluatorer) 1 

1.1.4 Personer, der er involveret per aktivitet Pilot Protocol 

1.1.5 Skills arbejdede Spørgeskemaer (deltagere), 
Pilot Protocol 

1.2 FINANSIELT 

1.2.1 Økonomiske ressourcer, der anvendes fra programmet i € per 
aktivitet / værktøj 

Budget 

1.3 kvalitative data 

1.3.1Degree af egnethed til at overføre know-how af de værktøjer til 
partnere 

Spørgeskemaer 
(evalueringsværktøj) 

1.3.2 Vanskeligheder med at tilpasse redskaber til behovene i de enkelte 
lande 

Spørgeskemaer 
(evalueringsværktøj) 
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1.3.3 Graden af indledende entrepreneurielle hensigt studerende Spørgeskemaer (deltagere) 
2 

2. Resultater og Resultatindikatorer 

2.1 FYSISK 

2.1.1People der har erhvervet nøglekompetencer Pilot-protokollen; 
Spørgeskemaer (deltagere) 

2.1.2 Fødsler af erhvervslivet N / A 

2.1.3 arbejdspladser i de virksomheder, der er oprettet N / A 

2.1.4 Patenter genereret af de selskaber, der er oprettet N / A 

2.1.5 Virksomheder, der har været forbundet med eller har skabt netværk N / A 

2.1.6 Virksomheder, der har indgivet projekter til konkurrencer N / A 

2.2 kvalitative data 

2.2.1 Niveau af brugertilfredshed Spørgeskemaer (deltagere); deltager og ikke-deltagere 
bemærkninger3 

3. Virkningsindikatorer 

3.1 Periode levebrød virksomheder skabt N / A 

3.2 Entrepreneurial intention niveau resulterer i studerende Spørgeskemaer 

3.3 Markedsudvikling selskaber oprettet N / A 

3.4 Gennemsnitlig størrelse selskab indtægter skabt N / A 
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3,5 Jobs, der forbliver mere end et år i erhvervslivet genereret af 
projektet 

N / A 

 

1 Spørgeskema fra CEDIT 
2 Spørgeskema fra CEDIT 
3 Foretaget af lejr facilitatorer 
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Datafortolkning 
 

Deltagere 
 

Alder 
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Spørgsmål 1: 
 

Spørgsmål 2: 
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Spørgsmål 3: 
 
Spørgsmål 4: 

HVIS JA: 
• Det er en meget intersting og 

nyttigt værktøj for at fremme 
iværksætteri blandt alle 
universitære studerende. 

• Det ville være godt for vores 
mester at få dette værktøj til alle 
studerende, ikke kun et par 
stykker. 

• Det vil være nyttigt for os, hvis vi 
praktiserer mere tid i vores 
master. 

 

 
 
 
 
 
 

Spørgsmål 5: 
Hvis ikke, fortæller: 

• Det bør være bedre 
med mere tid til at øve 
og arbejde. 

  

 
 
 

Spørgsmål 6: 
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Spørgsmål 7: 
 
Wich færdigheder tror du, du udvikles / forbedres gennem Camp? 
 

• Kreativitet  
• Lederskab  
• Personlig autonomi  
• Business-færdigheder  
• Team arbejde 
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IDEA-BMC 

Om 
 

Formålet med værktøjet IDEA-BMC (Business Model Creator) er at skabe en forretningsmodel for 

en konkret business case. Det er en nyskabelse, værktøj for grupper af erhvervsfolk og 

studerende. 

Modellen vil give dig en klar forståelse af, hvordan du skaber værdi for dine kunder, og hvordan du 

generere cash flow. 

Kilde: http://idea-camp.eu/idea-bmc/ 

Pilot Test Team 
Færdighedsområder Ansvarlig SPECIFIC AKTIVITET 

Økonomi / forretningsledelse Jose Ignacio Rufino Uddannelse og tutorship under 
testen 

Iværksætteri / økonomi Ignacio Castro Operative organisation af testen 
Uddannelse og tutorship under 

testen 

Organisation og ledelse Rafael Periáñez Planlægning, uddannelse og 
tutorship 

Pilot Protocol 
  Bemærkninger 

TARGET-deltagerne Studerende, lærere, forskere. Alle 
mennesker er interesseret i at starte en 
virksomhed. 

Business Administration  

ANTAL involverede 
deltagere 

364 Degree of Business 
Administration 
 

TEST PLACERING Sevilla  

Testvarighed 5 uger  

http://idea-camp.eu/idea-bmc/


 

 
      

   

European Entrepreneurs Campus - Transfer, configuration and development of multidisciplinary model 
for promoting entrepreneurship in VET and higher education 

 

Project funded by European Commission LLP Programme – Leonardo Da Vinci – TOI – 2012-1-IT1-LEO05-02794 – CUP G12F12000080006 

 

  
("Dette projekt ("European Entrepreneurship Campus - n. 2012-1-IT1-LEO05-02794)er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen.  
Denne publikation forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri) 

Træningssessioner En prøve (3 faser, i 10 sessioner) Sevilla 

Dataindsamlingsmetoder Deltagere observationer  

Datafortolkning 
METODER 

Feedback fra deltagere  

Pilot plan og design 

Kommunikation Strategi 

• Ansigt til ansigt med de studerende i undervisningen. 

  

Budget 
 ALT PEOPLE (€) MATERIALER (€) Andre udgifter (€) 

PLANLÆGNING  6 mandetimer   

EXECUTION  40 ansatte dage   

Analyse og 
rapportering 

 10 mandetimer   

     

ALT     
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Pilot Execution 
 
Første fase. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Anden fase. 
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Tredje fase. 
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Pilot resultater analyse 

Dataindsamling Tools 

INDIKATORER VEDTAGNE VÆRKTØJ 

1 UDFØRELSE indikatorer / GENNEMFØRELSE 

1.1 FYSISK 

1.1.1 Aktiviteter udført med de værktøjer Pilot Protocol 

1.1.2 Aktier ejet udsendelse Oversættelse: diffust invitationer 

1.1.3 Værktøj nødvendige tilpasninger / ændringer Oversættelse af værktøj 

1.1.4 Personer, der er involveret per aktivitet Pilot Protocol 

1.1.5 Skills arbejdede Pilot Protocol 

1.2 FINANSIELT 

1.2.1 Økonomiske ressourcer, der anvendes fra programmet i € 
per aktivitet / værktøj 

Budget 

1.3 kvalitative data 

1.3.1Degree af egnethed til at overføre know-how af de Observationer I og Semi-
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værktøjer til partnere strukturerede interviews. 

1.3.2 Vanskeligheder med at tilpasse redskaber til behovene i 
de enkelte lande 

Observationer II 

1.3.3 Graden af indledende entrepreneurielle hensigt 
studerende 

Observationer III og Semi-
strukturerede interviews. 

2. Resultater og Resultatindikatorer 

2.1 FYSISK 

2.1.1People der har erhvervet nøglekompetencer Pilot-protokollen, observationer og 
semistrukturerede interviews. 

2.1.2 Fødsler af erhvervslivet N / A 

2.1.3 arbejdspladser i de virksomheder, der er oprettet N / A 

2.1.4 Patenter genereret af de selskaber, der er oprettet N / A 

2.1.5 Virksomheder, der har været forbundet med eller har 
skabt netværk 

N / A 

2.1.6 Virksomheder, der har indgivet projekter til konkurrencer N / A 

2.2 kvalitative data 

2.2.1 Niveau af brugertilfredshed Deltager bemærkninger; Semi-
strukturerede interviews. 

3. Virkningsindikatorer 

3.1 Periode levebrød virksomheder skabt N / A 

3.2 Entrepreneurial intention niveau resulterer i studerende Interviews 

3.3 Markedsudvikling selskaber oprettet N / A 

3.4 Gennemsnitlig størrelse selskab indtægter skabt N / A 

3,5 Jobs, der forbliver mere end et år i erhvervslivet genereret af 
projektet 

N / A 

 

Datafortolkning 
 
Når University of Seville testet BMC værktøj, vi har ikke de spørgeskemaer endnu, og vores 

information ressourcer har været direkte observation i workshops og interviews med deltagere.  
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Så kan vi explan i tre punkter vore observationer:  

 

Observation I: Deltagerne fandt BMC værktøj ikke mere fleksibel, og nogle af dem mente, at jeg 

twill være bedre, hvis der findes modellen i ét unikt lærred. 

 

Obnservation II: Vi havde ikke fundet problemer med anvendelsen af værktøjet i Spanien. 

 

Observation III: Fra interviews vi kan sige, at niveauet for entreprenurial hensigt blandt de 

studerende er meget lav. 
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• Afprøvning i Tjekkiet. 

• AMSP CR 

RESULTAT N. 9: europæiske iværksættere VEJE 
 
 

BMC MODEL 
 
AMSP ČR inviteret to grupper af mennesker, til at deltage i BMC modelforsøg. Disse to grupper 
blev sammensat af: 
- 12 unge iværksættere, der deltager på programmet Erasmus for unge iværksættere (praktik i 
udlandet) 
- 8 personer deltog på forskellige projekter i fortiden. 
 
Selv om deltagerne kom fra forskellige områder, de havde et fælles træk: De er (eller vil blive) 
iværksættere. AMSP ČR gjort beslutningen om at vælge dette folk på grund af følgende årsager: 
de er virkelig engageret i spørgsmålet om iværksætteri, de i øjeblikket er meget motiveret, og de 
er erfarne nok med iværksætteri. De kan bruge deres egne erfaringer og de er objektive. De kan 
forstå på BMC Model styrker og fremhæve svagheder.  
 
BMC Modelforsøg var struktureret som en proces, der består af 2 forskellige faser: 
 

• Forklare gruppen funktionerne, funktion og formål af værktøjet (11. 6. 2014) 
AMSP ČR introducerede værktøjet via Skype konference træning til hver person og 
forklarede deltagerne funktion af det og de overordnede mål (e-mail). 
 

• Autonome arbejde derhjemme for deltagerne; udfylde spørgeskemaerne (Fra 11. 6. 
2014 til 30. 6. 2014) 
BMC Model blev testet autonomt af hver deltager (selvom de fik mulighed for at kontakte 
eksperter i AMSP ČR på ethvert tidspunkt at løse enhver form for problemer og medvirke i 
tvivlstilfælde). De blev bedt om at evaluere værktøjet gennem spørgeskema, som AMSP 
ČR leveret til dem. 
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Prag 
AMSP ČR 

 

WP5: Pilot 
• BMC Model 

Om 

Formålet med værktøjet IDEA-BMC (Business Model Creator) er at skabe en forretningsmodel for  

en konkret business case. Det er en nyskabelse, værktøj for grupper af erhvervsfolk og 

studerende. 

Modellen vil give dig en klar forståelse af, hvordan du skaber værdi for dine kunder, og hvordan du 

generere cash flow. 

Kilde: http://idea-camp.eu/idea-bmc/ 

 

BMC Model test 

Strukturen af BMC Model test var følgende: 

• Forklare funktioner, funktion og formål af værktøjet  

Indførelse af værktøj blev gjort gennem invitation til Skype konference, hvor de samlede 

egenskaber, funktioner anvendelsesformål og mål blev stort set forklaret. Udover at 

AMSP ČR introducerede værktøjet til hver deltagende person, og forklarede deltagerne 

dets funktion og de overordnede mål gennem instruktions e-mail. 

 

• Autonome arbejde derhjemme for deltagerne; udfylde spørgeskemaerne 

BMC Model blev testet autonomt af hver deltager (selvom de fik mulighed for at kontakte 

eksperter i AMSP ČR på ethvert tidspunkt at løse enhver form for problemer og medvirke i 

tvivlstilfælde). De blev bedt om at evaluere værktøjet gennem spørgeskema, som AMSP 

ČR leveret til dem. 

 

http://idea-camp.eu/idea-bmc/
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BMC Model Test  

Færdighedsområder Ansvarlig SPECIFIC AKTIVITET 

Project Management / 
Education 

Hr Jakub ŠKÁBA Organisation af testen 

Uddannelse til iværksætteri  Mr. Ing. Jiří Imlauf Tilsyn 

 

Pilot Protocol 
  Bemærkninger 

TARGET-deltagerne Unge iværksættere, folk med hvem vi 
samarbejdede i fortiden  

Deltagerne var 
hovedsageligt nye og / eller 
ønsker at blive 
iværksættere, folk der 
deltager i Erasmus for unge 
iværksættere Programme 

ANTAL involverede 
deltagere 

20  

TEST PLACERING Tjekkiske Republik, Udlandet  Nogle af involverede 
mennesker er i øjeblikket i 
udlandet i løbet af deres 
EYE forhold til deres vært, 
erfaren iværksætter. 

Testvarighed 2 trin: 
• Indførelse af IDEA BMC værktøj - 

skype konference. Forklare 

gruppen funktionerne, funktion og 

mål for værktøjet; instruktions e-

mail. 

• Selvstændigt arbejde af deltagere 

med værktøjet. Udvikling af egen 

forretningsmodel, afprøvning 

funktionaliteter.  
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Træningssessioner N / A Fjernundervisning, 
indledende seminar via 
Skype 

Dataindsamlingsmetoder Spørgeskemaer; deltagerobservation  

Datafortolkning 
METODER 

Spørgeskemaer Statistisk analyse  

 

Pilot resultater analyse 

Dataindsamling Tools 
 

INDIKATORER VEDTAGNE VÆRKTØJ 

1 UDFØRELSE indikatorer / GENNEMFØRELSE 

1.1 FYSISK 

1.1.1 Aktiviteter udført med de værktøjer Pilot Protocol 

1.1.2 Aktier ejet udsendelse Oversættelse: diffust invitationer 

1.1.3 Værktøj nødvendige tilpasninger / ændringer Spørgeskemaer (Evaluatorer) 

1.1.4 Personer, der er involveret per aktivitet Pilot Protocol 

1.1.5 Skills arbejdede Pilot Protocol 

1.2 FINANSIELT 

1.2.1 Økonomiske ressourcer, der anvendes fra programmet i € 
per aktivitet / værktøj 

Budget 

1.3 kvalitative data 

1.3.1Degree af egnethed til at overføre know-how af de 
værktøjer til partnere 

Spørgeskemaer (evalueringsværktøj) 

1.3.2 Vanskeligheder med at tilpasse redskaber til behovene i 
de enkelte lande 

Spørgeskemaer (evalueringsværktøj) 

1.3.3 Graden af indledende entrepreneurielle hensigt 
studerende 

Spørgeskemaer (deltagere) 

2. Resultater og Resultatindikatorer 

2.1 FYSISK 
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2.1.1People der har erhvervet nøglekompetencer Pilot-protokollen; Spørgeskemaer 
(deltagere) 

2.1.2 Fødsler af erhvervslivet N / A 

2.1.3 arbejdspladser i de virksomheder, der er oprettet N / A 

2.1.4 Patenter genereret af de selskaber, der er oprettet N / A 

2.1.5 Virksomheder, der har været forbundet med eller har 
skabt netværk 

N / A 

2.1.6 Virksomheder, der har indgivet projekter til konkurrencer N / A 

2.2 kvalitative data 

2.2.1 Niveau af brugertilfredshed Spørgeskemaer (deltagere); 
deltagende og ikke-deltagere 
bemærkninger; 

3. Virkningsindikatorer 

3.1 Periode levebrød virksomheder skabt N / A 

3.2 Entrepreneurial intention niveau resulterer i studerende Spørgeskemaer 

3.3 Markedsudvikling selskaber oprettet N / A 

3.4 Gennemsnitlig størrelse selskab indtægter skabt N / A 

3,5 Jobs, der forbliver mere end et år i erhvervslivet genereret af 
projektet 

N / A 

 

Pilot resultater analyse 

Dataindsamling Tools 

INDIKATORER VEDTAGNE VÆRKTØJ 

1 UDFØRELSE indikatorer / GENNEMFØRELSE 

1.1 FYSISK 

1.1.1 Aktiviteter udført med de værktøjer Pilot Protocol 

1.1.2 Aktier ejet udsendelse Oversættelse: diffust invitationer 

1.1.3 Værktøj nødvendige tilpasninger / ændringer Spørgeskemaer (Evaluatorer) 

1.1.4 Personer, der er involveret per aktivitet Pilot Protocol 
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1.1.5 Skills arbejdede Pilot Protocol 

1.2 FINANSIELT 

1.2.1 Økonomiske ressourcer, der anvendes fra programmet i € 
per aktivitet / værktøj 

Budget 

1.3 kvalitative data 

1.3.1Degree af egnethed til at overføre know-how af de 
værktøjer til partnere 

Spørgeskemaer (evalueringsværktøj) 

1.3.2 Vanskeligheder med at tilpasse redskaber til behovene i 
de enkelte lande 

Spørgeskemaer (evalueringsværktøj) 

1.3.3 Graden af indledende entrepreneurielle hensigt 
studerende 

Spørgeskemaer (deltagere) 

2. Resultater og Resultatindikatorer 

2.1 FYSISK 

2.1.1People der har erhvervet nøglekompetencer Pilot-protokollen; Spørgeskemaer 
(deltagere) 

2.1.2 Fødsler af erhvervslivet N / A 

2.1.3 arbejdspladser i de virksomheder, der er oprettet N / A 

2.1.4 Patenter genereret af de selskaber, der er oprettet N / A 

2.1.5 Virksomheder, der har været forbundet med eller har 
skabt netværk 

N / A 

2.1.6 Virksomheder, der har indgivet projekter til konkurrencer N / A 

2.2 kvalitative data 

2.2.1 Niveau af brugertilfredshed Spørgeskemaer (deltagere); 
deltagende og ikke-deltagere 
bemærkninger; Semi-strukturerede 
interviews. 

3. Virkningsindikatorer 

3.1 Periode levebrød virksomheder skabt N / A 

3.2 Entrepreneurial intention niveau resulterer i studerende Spørgeskemaer 

3.3 Markedsudvikling selskaber oprettet N / A 

3.4 Gennemsnitlig størrelse selskab indtægter skabt N / A 
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3,5 Jobs, der forbliver mere end et år i erhvervslivet genereret af 
projektet 

N / A 

 
 

 

Datafortolkning  
 

Personlige data: køn og alder 
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• University of Finance og Administration 

 

INNOVATION CAMP  

 

Mens teste Innovationscamp på vores universitet vi var hovedsagelig fokuseret på vores 

universitetsstuderende (kandidatoverbygningen programmer). Men vi har også forsøgt at indføre 

projektets produkter til vores lange liv learning program (studerende og lærere i vores 

universitet). Målgrupperne blev udvalgt på grund af ligheden af deres uddannelser til projektet. 

Den anden målgruppe blev valgt også for innovation test (anvendelse af projektets resultater) i 

vores livslange programmer.  

 

1. Universitetsstuderende 

Vi har tilpasset Innovationscamp i fem seminarer som en del af standard forelæsninger (så 

betyder det, at dens 5 af 12 forelæsninger i et semester). Det blev vedtaget til ledelsen af 

fornyelser og ændringer kursus. Lærerne blev bedt om at følge Innovationscamp metodologi.  

Eleverne blev inddelt i grupper (3 studerende i en gruppe). Hver gruppe forberedt præsentation af 

deres "egen" innovation. Præsentationerne blev præsenteret i sidste seminarer og eleverne 

kunne evalueres hinanden. Evalueringen blev behandlet i deres endelige resultater.  

Vi informeret eleverne om Innovationscamp i løbet af kurset åbning præsentation og senere 

under relevante seminarer. 

 

2. Livslang læring studerende 

Vi har også testet en dag version af Innovationscamp. Denne målgruppe består af ph.d.-

studerende for Finance uddannelsen og livslang læring program studerende. Vi ønsker at evaluere 
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anvendeligheden af dette produkt har også for grupper af ældre og mere erfarne folk. Folk, der 

har erhvervserfaring og forsøge at etablere deres egne virksomheder eller overveje denne 

mulighed.   

Vi kunne konkludere, Innovationscamp også kan vedtages for programmer for livslang læring. 

Muligheden for at medtage Innovationscamp til programmet for livslang læring kan overvejes. 

Længere version vil være sandsynligvis mere effektive.   

 

Vi mener, at eleverne nemt kan bruge vundet færdigheder under deres arbejde efter studiet.   

Det blev bevist, at Innovationscamp skabelon kan bruges i både i) par dage intensiv workshop, 

som foreslået oprindeligt og ii) skinne og indarbejdet i standard University selvfølgelig bliver 

brugt skridt for skridt i relevante seminarer. 

 

BMC MODEL 

 

Vi har gennemført BMC model til seminarer og studerende projekt af bacheloruddannelse.  

Vi informeret studerende i løbet af kurset åbning præsentation og senere under relevante 

seminarer. Oplysningerne er også en del af pensum af kurserne.  

Udvalgt målgruppe blev valgt på grund af betydelig relation til BMC model til udvikling og 

innovation Management kursus i tilfælde af kandidatoverbygningen program og nye forløb 

"forretningsmodel" var designet på bachelor-niveau og BMC blev med succes anvendt som en del 

af dette kursus. Vores målgruppe omfatter universitetsstuderende (både bachelor-og 

kandidatniveau uddannelsesbekendtgørelsen). 

Eleverne blev informeret om dette værktøj og instrueret i at bruge det i løbet af deres seminarer, 

studerende brugt dette værktøj selvstændigt i løbet af deres projekt og afsluttende præsentation 

forberedelse. 
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Vi tror, at værktøjet vil være nyttig for lærere, og vi forventer at bruge dette værktøj i vores 

foredrag og gennemførelsen af dette værktøj i flere kurser. Efter en vellykket test i 

"forretningsmodel" kursus undervises på engelsk, vil vi udvide den til det tjekkiske sprog Business 

Management uddannelsen så godt.  

Mulighed for at gemme den specifikke model i processen vil blive hilst velkommen, så eleverne 

kan vende tilbage til det senere, og fortsætte deres arbejde. 
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Prag  
 

WP5: Pilot 
"EØF Tools Test i University of Finance og Administration, Prag"  

1. Formålet med dokumentet 

Dokumentet beskriver den planlagte for udvikling af pilot handlingsplan og evalueringsredskaber 

output. I dette dokument beskrives de aktiviteter, der gennemføres af University of Finance og 

Administration, Prag for lodsning test af IDEA-værktøjer. 

2. INDLEDNING 

Hvad er en pilottest? 

EØF værktøjer 'pilot prøve består i deres gennemførelse på en lille kontrolleret omfang at give 

mulighed for fuld virkning, fordele og svagheder, der bør evalueres, før deres standard brug. En 

pilot test sigter på: 

• Kontrol af, om institutionen er klar til implementering i fuld skala; 

• Modtagelse feedbacks fra målgruppen; 

• Træffe bedre beslutninger om, hvordan at afsætte tid og ressourcer; 

• Sikring af, at du er godt forberedt til at måle succes i dit program. 
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3. INNOVATION CAMP 

Om 

Innovationscamp er et intensivt 3-dages workshop, hvor de studerende: 

• er præsenteret med en fælles generel udfordring innovation 

• definere det specifikke problem, de ønsker at løse 

• generere udvikle og evaluere ideer og koncepter  

• udvikle en forretningsmodel for deres idé 

• præsentere deres idé og forretningsmodel  

• stemme for de bedste præsentationer. 

Workshoppen format er gruppearbejde i grupper på op til 6 studerende. 

 

Innovationscamp er udviklet til første semester business-studerende, men da det ikke kræver 

specifikke business-færdigheder det kan arrangeres for enhver linie for undersøgelse, der har 

innovation som en prioritet.  

Hver gruppe føres gennem processen ved en facilitator.  

Anbefalede facilitatorer er studerende, der har været gennem Innovationscamp eller lignende 

processer selv.  

 

Innovationssamfund Camps fungerer bedst med store grupper af studerende og er blevet 

tilrettelagt for grupper på mere end 200 studerende i omkring 35 grupper. 

Innovationssamfund Camps kræver adgang til arbejdsområder for grupper. Fortrinsvis åbne 

vidder, men almindelige klasseværelser er også egnet som arbejdsområder i 3-4 grupper, hvis 

tabeller kan organiseres i gruppe tabeller for op til 6 personer. 

Innovationscamp er planlagt til 3 all-dages workshops, men er også blevet anvendt med andre 
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skemaer: 

 
Kilde: http://idea-camp.eu/innovation-camp/ 

 

Pilot Test Team 
Færdighedsområder Ansvarlig SPECIFIC AKTIVITET 

Forandring og Innovation 
Management 

Miloš Krejčí Idégenerering  
Idé evaluering for yderligere opfølgning 

Uddannelse / Project 
Management 

Juraj Hvorecký Facilitator / Camp Leader 

Project Management Helena Hakenová Organization 

 

Pilot Protocol 
  Bemærkninger 

TARGET-deltagerne Universitetsstuderende, 2. års Master 
studieprogram  

 

ANTAL involverede 
deltagere 

28  Studiegruppe  

TEST PLACERING Prag  

Testvarighed En del af 5 i klassen seminarer i løbet 
af sommeren semester  

 

Træningssessioner 3  

Dataindsamlingsmetoder Lærer observationer  

Datafortolkning METODER   

 
 

http://idea-camp.eu/innovation-camp/
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  Bemærkninger 

TARGET-deltagerne LLP studerende, lærere, ph.d.-
studerende 

 

ANTAL involverede 
deltagere 

14 3 grupper (hver gruppe af 
4/5 personer) 

TEST PLACERING Litvínov  

Testvarighed En dag workshop  

Træningssessioner 1  

Dataindsamlingsmetoder Spørgeskemaer (deltagere)  

Datafortolkning METODER Questionnarires Statistik Analyse  

 

Pilot plan og design:  

Gennemførelse: 

 

Vi har tilpasset Innovationscamp i fem seminarer som en del af standard forelæsninger (det 

betyder, at de 5 af 12 forelæsninger i et semester). Det blev vedtaget til ledelsen af fornyelser og 

ændringer kursus. Lærerne blev bedt om at følge Innovationscamp metodologi.  

Eleverne blev inddelt i grupper (3 studerende i en gruppe). Hver gruppe forberedt præsentation af 

deres "egen" innovation. Præsentationerne blev præsenteret i sidste seminarer og eleverne 

kunne evalueres hinanden. Evalueringen blev behandlet i deres endelige resultater.  

Vi informeret eleverne om Innovationscamp i løbet af kurset åbning præsentation og senere 

under relevante seminarer. 

Vi har også testet en dag version af Innovationscamp. Denne målgruppe består af ph.d.-

studerende for Finance uddannelsen og livslang læring program studerende. Vi ønskede at vide, 

om dette produkt kan bruges til ældre og mere erfarne folk. Folk, der har erhvervserfaring og 

forsøge at etablere deres egne virksomheder eller overveje denne mulighed.   
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Vi mener, at Innovationscamp kan være så nyttigt for ældre, som er for universitetsstuderende. 

Muligheden for at medtage Innovationscamp til programmet for livslang læring kan overvejes. 

Længere version vil være sandsynligvis mere effektive. 

Budget 
 ALT PEOPLE (€) MATERIALER (€) Andre udgifter (€) 

PLANLÆGNING 1290 1230  60 

EXECUTION 450 310 120 20 

Analyse og 
rapportering 

145 125  20 

ALT 1885    

Pilot Execution 
 
En dag workshop - Litvínov 23. 7. 2014 

 
 

Pilot resultater analyse 

Dataindsamling Tools 

EØF WEBSITE INDIKATORER VEDTAGNE VÆRKTØJ 
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1 UDFØRELSE indikatorer / GENNEMFØRELSE 

1.1 FYSISK 

1.1.1 Aktiviteter udført med de værktøjer Seminarer og workshops af 
Change og Innovation 
Management University kursus 

1.1.2 Aktier ejet udsendelse Kommunikation Strategi 

1.1.3 Værktøj nødvendige tilpasninger / ændringer Spørgeskemaer 
(Evaluatorer) 1 

1.1.4 Personer, der er involveret per aktivitet Universitetsstuderende 

1.1.5 Skills arbejdede Idégenerering, Idea 
evaluering 

1.2 FINANSIELT 

1.2.1 Økonomiske ressourcer, der anvendes fra programmet i € per 
aktivitet / værktøj 

Budget 

1.3 kvalitative data 

1.3.1Degree af egnethed til at overføre know-how af de værktøjer til 
partnere 

Spørgeskemaer 
(evalueringsværktøj) 

1.3.2 Vanskeligheder med at tilpasse redskaber til behovene i de enkelte 
lande 

Spørgeskemaer 
(evalueringsværktøj) 

1.3.3 Graden af indledende entrepreneurielle hensigt studerende Spørgeskemaer (deltagere) 
2 
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2. Resultater og Resultatindikatorer 

2.1 FYSISK 

2.1.1People der har erhvervet nøglekompetencer Universitetsstuderende 

2.1.2 Fødsler af erhvervslivet N / A 

2.1.3 arbejdspladser i de virksomheder, der er oprettet N / A 

2.1.4 Patenter genereret af de selskaber, der er oprettet N / A 

2.1.5 Virksomheder, der har været forbundet med eller har skabt netværk N / A 

2.1.6 Virksomheder, der har indgivet projekter til konkurrencer N / A 

2.2 kvalitative data 

2.2.1 Niveau af brugertilfredshed Spørgeskemaer (deltagere); deltager og ikke-deltagere 
bemærkninger3 

3. Virkningsindikatorer 

3.1 Periode levebrød virksomheder skabt N / A 

3.2 Entrepreneurial intention niveau resulterer i studerende Spørgeskemaer 

3.3 Markedsudvikling selskaber oprettet N / A 

3.4 Gennemsnitlig størrelse selskab indtægter skabt N / A 

3,5 Jobs, der forbliver mere end et år i erhvervslivet genereret af 
projektet 

N / A 
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1 Spørgeskema fra CEDIT 
2 Spørgeskema fra CEDIT 
3 Foretaget af lejr facilitatorer 
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IDEA-BMC 

Om 
Formålet med værktøjet IDEA-BMC (Business Model Creator) er at skabe en forretningsmodel for 

en konkret business case. Det er en nyskabelse, værktøj for grupper af erhvervsfolk og 

studerende. 

Modellen vil give dig en klar forståelse af, hvordan du skaber værdi for dine kunder, og hvordan du 

generere cash flow. 

Kilde: http://idea-camp.eu/idea-bmc/ 

Pilot Test Team 
 

Færdighedsområder Ansvarlig SPECIFIC AKTIVITET 

Forretningsmodel / Forretning 
opstart 

Miloš Krejčí  

 

Pilot Protocol 
  Bemærkninger 

TARGET-deltagerne Bachelor og Master niveau 
Universitetsstuderende 

 

ANTAL involverede 
deltagere 

20 og 28  

TEST PLACERING Prag  

Testvarighed Oktober 2013- Jan 2014 
Feb-MAJ 2014 

 

Træningssessioner  I Sevilla; Prag 

Dataindsamlingsmetoder Spørgeskemaer (deltagere 
eksperterne); deltagerobservation 

 

Datafortolkning Spørgeskemaer Statisic Analysis  

http://idea-camp.eu/idea-bmc/
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METODER 

 

Budget 
 ALT PEOPLE (€) MATERIALER (€) Andre udgifter (€) 

PLANLÆGNING 129 1230  60 

EXECUTION 450 310 120 20 

Analyse og 
rapportering 

145 125  20 

ALT 1885    

 
 

Pilot resultater analyse 

Dataindsamling Tools 
 

INDIKATORER VEDTAGNE VÆRKTØJ 

1 UDFØRELSE indikatorer / GENNEMFØRELSE 

1.1 FYSISK 

1.1.1 Aktiviteter udført med de værktøjer Forretningsmodel og forandring og 
innovation Management University 
kurser  

1.1.2 Aktier ejet udsendelse  
1.1.3 Værktøj nødvendige tilpasninger / ændringer Spørgeskemaer (Evaluatorer) 
1.1.4 Personer, der er involveret per aktivitet Bachelor og Master niveau 

Universitetsstuderende 

1.1.5 Skills arbejdede Forretningsmodel, business opstart 
1.2 FINANSIELT 

1.2.1 Økonomiske ressourcer, der anvendes fra programmet i € 
per aktivitet / værktøj 

Budget 

1.3 kvalitative data 

1.3.1Degree af egnethed til at overføre know-how af de 
værktøjer til partnere 

Spørgeskemaer (evalueringsværktøj) 

1.3.2 Vanskeligheder med at tilpasse redskaber til behovene i 
de enkelte lande 

Spørgeskemaer (evalueringsværktøj) 
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1.3.3 Graden af indledende entrepreneurielle hensigt 
studerende 

Spørgeskemaer (deltagere) 

2. Resultater og Resultatindikatorer 

2.1 FYSISK 

2.1.1People der har erhvervet nøglekompetencer Bachelor og Master niveau 
Universitetsstuderende 

2.1.2 Fødsler af erhvervslivet N / A 

2.1.3 arbejdspladser i de virksomheder, der er oprettet N / A 

2.1.4 Patenter genereret af de selskaber, der er oprettet N / A 

2.1.5 Virksomheder, der har været forbundet med eller har 
skabt netværk 

N / A 

2.1.6 Virksomheder, der har indgivet projekter til konkurrencer N / A 

2.2 kvalitative data 

2.2.1 Niveau af brugertilfredshed Spørgeskemaer (deltagere); 
deltagerobservation 

3. Virkningsindikatorer 

3.1 Periode levebrød virksomheder skabt N / A 

3.2 Entrepreneurial intention niveau resulterer i studerende Spørgeskemaer 
3.3 Markedsudvikling selskaber oprettet N / A 

3.4 Gennemsnitlig størrelse selskab indtægter skabt N / A 

3,5 Jobs, der forbliver mere end et år i erhvervslivet genereret af 
projektet 

N / A 
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Spørgsmål 12: Har du nogen forslag til at forbedre værktøjet? 
 

• Bedre design 
• Jeg er ikke sikker på om det er muligt at forbedre værktøjet. 
• jeg dont have. 
• Jeg tror, det kunne være et nyttigt redskab for dem, der ikke behøver at skabe en 

omfattende forretningsplan. 
• ITs perfekt for mig. 
• Nej, nogen forslag 
• Ingen 
• Nej, fordi det opfylder mine forventninger. 
• Nej, alt er tilfredse og let at bruge. 
• Nej, det hjalp mig med min bussenes plan. Billedet af webstedet er rart, klar og struktur. 

Tak. 
• Nej, det er brugervenligt og meget nyttig. 
• ikke rigtig 
• Mulighed for at have konto - ikke behøver at logge ind hver gang igen 
• Gem option til HDD eller cookies 
• Rapporterne kunne være mere detaljeret. Lav en slags tutorial, hvordan du bruger 

værktøjet. Mere brugervenlig grænseflade (var en smule hårdt finde ud af at arbejde med 
værktøj). 
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Spørgsmål 13: 
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• Afprøvning i Polen. 

4.1 BD center 

INNOVATION CAMP  

BD center Marketing Division har udviklet information og reklame om to Innovationscamps og 

sendte dem til mange regionale mediecentre (herunder lokale radio, reklame, officielle og 

uofficielle by websites), som blev offentliggjort denne annonce på deres hjemmesider. Vi skabte 

begivenhed på BD center Facebook og vi inviterede folk til at deltage i det. Vi sendte e-mails til 

personer, som deltog i de tidligere aktiviteter arrangeret af BD Center samt vi deler oplysninger 

med vore samarbejdspartnere, kolleger og venner. 

Vores målgruppe var unge fra Rzeszów og omegn, mindre end 50 år: studerende, iværksættere 

og arbejdsløse, der ansøger om et tilskud til at starte deres egen virksomhed.  

BD center har organiseret to Innovationscamps i to dage sessioner. Deltagerne blev inddelt i 

grupper (3-4 personer i en gruppe). Efter kort introduktion: pilottest team, måde at arbejde på, 

camp regler deltagere står deres første opgaver: team building øvelser. Når de spil sluttede, har 

pilottest hold præsenteret kort slideshow at fange emnet for opgaven: ". Udvikle ideer til 

iværksættervirksomhed brug af overskydende polske æbler i ansigtet af en russisk embargo på 

det østlige marked, som blev indført af Rusland" (1st Innovationscamp) og "Oprette og udvikle 

innovative opfindelser, som kan lette hverdagen" (2nd Innovationscamp). Under første dag 

Innovative Camp havde deltagerne til at generere 3-5 ideer til deres forretning og i slutningen af 

første dag efter ekstrakt alle estimerede værktøjer, de præsenteret for juryen og andre grupper 

en bedste idé. Anden dag er begyndt med tilfælde: Circle of Business og Business Model Canvas. 
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Efter disse øvelser Pilot testteam introducerede grupper til BMC Tool - vi forklare dem objektiv og 

funktionaliteten af dette værktøj. De har testet dette værktøj til 2 timer, og som et resultat de 

genereres rapporter. Brug alle udfald fra bestemte moduler og værktøjer, deltagerne havde en 

time til at forberede banen. Sidste opgave var at præsentere deres idé i en bedste måde. Under 

Innovationscamps deltagerne var meget engagerede i deres opgaver. Der var en masse 

spørgsmål, diskussioner, endda lidt argumenterer mellem grupperne. Konkurrencen var meget 

hård og meget afbalanceret. Juryen havde en vanskelig opgave med fremkomsten af vinderen, 

men til sidst nåede vi en aftale. Hver deltager fik en lille gave. Test hold fulgt programmet og 

rammer i Innovationscamp, var ved hjælp af officielt materiale, håndbøger mv og blev pålagt at 

følge Innovationscamp metodologi.  

 

BMC MODEL 

BD center testet BMC Model under Innovationscamps. Vi ændrede det officielle program for 

Innovationscamp ved at tilføje i modul 3 en 2,5 timers session for prøvetagning BMC Tool. Første 

30 minutter var afsat til at forklare deltagerne BMC Platform funktionalitet og dets formål og 

bevilling. Efter denne indledning, har deltagerne begyndt at gøre deres opgave. Deltagerne 

havde deres egne tidligere udviklede ideer om erhvervslivet, så de let kunne skabe en 

forretningsmodel af dem. De genererede rapporter, som har subserved dem som en hjælp til at 

forberede præsentationen.  

For det første BD center ønskede at teste EØF projektværktøjer kun blandt de studerende på 

University of Technology, disciplin: business og management, men til sidst besluttede vi at udvide 

målgruppen for unge iværksættere og folk, der planlægger at starte en virksomhed. Vi mener, at 
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disse mennesker er størst behov for effektive værktøjer, der kan hjælpe dem i den detaljerede 

planlægning, for at forfine og forbedre deres forretningsidé. Værktøjer udviklet, testet og 

formidles under den EØF-projekt er et meget godt grundlag for ovennævnte aktiviteter. Under 

testfasen værktøjer er blevet evalueret positivt, at langt størstedelen af deltagerne betragtede 

dem nyttige i fase generere forretningsideer. 
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Rzeszów 

WP5: Pilot 
• 1. Innovationscamp i Rzeszów: 07-08.08.2014 

• 2. Innovationscamp i Rzeszów: 13-14.08.2014 

• BMC Model test i løbet af 1. Innovationscamp 

• BMC Model test løbet af 2. Innovationscamp 

• 1. Innovationscamp  

Pilot Test Team 
Færdighedsområder Ansvarlig SPECIFIC AKTIVITET 

Projektledelse Judyta Liszka Camp Leader / Facilitator / jurymedlem 

Marketing Ewa Wąsacz Facilitator / jurymedlem 

Management Michał Sasiela Facilitator / jurymedlem 

 

Pilot Protocol 
  Bemærkninger 

TARGET-deltagerne Unge <40, studerende, unge 
iværksættere 

 

ANTAL involverede 
deltagere 

16 personer 4 grupper på 3-4 personer 
hver 

TEST PLACERING Best Western Ferdynand Hotel, 
Rzeszów 

 

Testvarighed 2 dage 10:00 til 03:00 

Træningssessioner 2  

Dataindsamlingsmetoder Spørgeskemaer (deltagere 
eksperterne); deltagende og ikke-
deltagere observationer. 

 

Datafortolkning METODER Questionnarires Statistik Analyse  
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Pilot plan og design:  

Kommunikation Strategi 

• Annoncer om Innovationscamps i de lokale medier og på BD center hjemmeside, facebook 

• Email kommunikation med deltagere 

• Telefonisk kontakt med Deltager 

Case study 

Opgaven for deltagerne på første Innovationscamp var at udvikle idéer til iværksætterkultur brug 

af overskydende polske æbler i ansigtet af en russisk embargo på det østlige marked, som blev 

indført af Rusland. 

Program 

Modul 1: Introduktion og Kick off  

Tidsplan: 10:00 til 00:30   

Varighed 3 timer 

Formål Introduktion til workshoppen og udfordringen / case 
For at starte den kreative proces 

Tid Indhold Aktiviteter Værktøj Output 

15 min Check in og 
indkvartering 

   

15 min Introduktion til 
Campus 

Forklar: 
Måde at arbejde på; Rolle 
som facilitator; lejrleder 
og lejr sekretær; Gruppe 
præsentationer; Camp 
regler; Saml 
mobiltelefoner og ure 

Slides  

30 min Gruppe identitet Formning af grupper og 
team building øvelser 

• Gruppe formning "Name 

Game" 

• Gruppe opgave: "Hvad har 

vi til fælles?" 

Grupper 
navne 
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15 min Nuværende 
Challenge / Business 
Case 

Introduktion til Business 
Case 

Slides  

1,5 
timer 

Idéer Generation Fri idégenerering i hver 
gruppe, efter de 
medfølgende værktøjer. 

• Fokuser din søgning: Vide, 
hvad du leder efter 

• Trendspotting: Identificer 
generelle tendenser 

• Kreativ fokus: definere dit 
spørgsmål 

• Brainstorm: generere ideer 
- masser af ideer 

• Negativ brainstorm 

3-5 ideer 
udfyldt 
"Skema til 
Modul 1" 

 

Modul 2: Idé udvælgelse og koncept formulering  

Køreplan: 13:00 - 15:00.   

Duraton 2 timer 

Formål Baseret på selvmordstanker fase hver gruppe beslutter den 1. idé og 
formulerer en kort beskrivelse af idé og koncept. 

Tid Indhold Aktiviteter Værktøj Output 

30 min Idé opsummering At skabe overblik, når der 
er produceret en stor 
mængde af idéer. 

Sammenfatter - Skab overblik 
over dine ideer 

 

1 time Idé Forbedring For at forbedre de idéer Idé Forbedring  
30 min Idé Sortering Hurtig prioritering af et 

stort antal 
ideer 

Idé Sieve: Prioriter dine ideer 1 Idea udfyldes 
"Skema til 
modul 2" 
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Modul 3: Forretningsmodel  

Tidsplan: 10:00 til 13:30 p.m.   

Varighed 3,5 timer 

Formål Beskriv det forretningsmæssige potentiale relateret til din idé. 

Tid Indhold Aktiviteter Værktøj Output 

1 
time 

Det 
forretningsmæssige 
potentiale - den 
finansielle 
levedygtighed idé. 

Beskriv markedet, 
kunder og 
konkurrenter; 

• The Circle of 
Business: Hvilke 
elementer er en del 
af den 
forretningsmæssige 
begrundelse; 

• Forretning Model 

Canvas: baseret på 

Circle of Business 

Forretning Model 
Canvas 

2,5 
time 

Test BMC Tool Opret en 
forretningsmodel for 
en business case. 
Hvordan man kan 
skabe værdi for 
kunderne, hvordan 
at generere cash 
flow.  

• BMC Platform: 
www.idea-bmc.eu 

Sammenfattende 
rapport; 
Fuld rapport 

Modul 4: Pitch din idé  

Tidsplan: 13:30 p.m. - 14:30 p.m.  

Varighed 1 time 

Formål At præsentere din idé - sælge ideen og konceptet 

Tid Indhold Aktiviteter Værktøj Output 

1 time Pitch Forberedelse Pitch træning 
Forbered en pitch 

Power point på 
pitching 

Hver gruppe leverer en 3 
min tonehøjde, der 
fokuserer på at sælge 
idéen 

 

 

http://www.idea-bmc.eu/
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Modul 5: Afsluttende tonehøjde og evaluering  

Tidsplan: 14.30 p.m. - 15.00 p.m.  

Varighed 30 minutter 

Formål At præsentere idéen 
Vurdere ideer og selction af de mest lovende idé og koncept 

Tid Indhold Aktiviteter Værktøj Output 

20 min Pitch Præsentationer 
foran en jury 

3 til 5 minutter 
banen hver gruppe 

Slides Alle teams lave en 
præsentation 

10 min Evaluering Evaluering af juryen  Hvert hold får 
tilbagemelding 

15 min Vindere annoncering 
og lukning 

  Og vinderne er ... 
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Pilot Execution 

Final certifikat  
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Billeder 
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Pilot resultater analyse 

Dataindsamling Tools 

EØF WEBSITE INDIKATORER VEDTAGNE VÆRKTØJ 

1 UDFØRELSE indikatorer / GENNEMFØRELSE 

1.1 FYSISK 

1.1.1 Aktiviteter udført med de værktøjer Pilot Protocol 

1.1.2 Aktier ejet udsendelse Kommunikation Strategi 

1.1.3 Værktøj nødvendige tilpasninger / ændringer Spørgeskemaer 
(Evaluatorer) 1 

1.1.4 Personer, der er involveret per aktivitet Pilot Protocol 

1.1.5 Skills arbejdede Spørgeskemaer (deltagere), 
Pilot Protocol 

1.2 FINANSIELT 

1.2.1 Økonomiske ressourcer, der anvendes fra programmet i € per 
aktivitet / værktøj 

Budget 

1.3 kvalitative data 

1.3.1Degree af egnethed til at overføre know-how af de værktøjer til 
partnere 

Spørgeskemaer 
(evalueringsværktøj) 

1.3.2 Vanskeligheder med at tilpasse redskaber til behovene i de enkelte 
lande 

Spørgeskemaer 
(evalueringsværktøj) 
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1.3.3 Graden af indledende entrepreneurielle hensigt studerende Spørgeskemaer (deltagere) 
2 

2. Resultater og Resultatindikatorer 

2.1 FYSISK 

2.1.1People der har erhvervet nøglekompetencer Pilot-protokollen; 
Spørgeskemaer (deltagere) 

2.1.2 Fødsler af erhvervslivet N / A 

2.1.3 arbejdspladser i de virksomheder, der er oprettet N / A 

2.1.4 Patenter genereret af de selskaber, der er oprettet N / A 

2.1.5 Virksomheder, der har været forbundet med eller har skabt netværk N / A 

2.1.6 Virksomheder, der har indgivet projekter til konkurrencer N / A 

2.2 kvalitative data 

2.2.1 Niveau af brugertilfredshed Spørgeskemaer (deltagere); deltager og ikke-deltagere 
bemærkninger3 

3. Virkningsindikatorer 

3.1 Periode levebrød virksomheder skabt N / A 

3.2 Entrepreneurial intention niveau resulterer i studerende Spørgeskemaer 

3.3 Markedsudvikling selskaber oprettet N / A 

3.4 Gennemsnitlig størrelse selskab indtægter skabt N / A 
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3,5 Jobs, der forbliver mere end et år i erhvervslivet genereret af 
projektet 

N / A 

 

1 Spørgeskema fra CEDIT 
2 Spørgeskema fra CEDIT 
3 Foretaget af lejr facilitatorer 
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Datafortolkning 
 

Personlige data: køn og alder 
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• 2. Innovationscamp  

Pilot Test Team 
 

Færdighedsområder Ansvarlig SPECIFIC AKTIVITET 

Projektledelse Judyta Liszka Camp Leader / Facilitator / jurymedlem 

Marketing Ewa Wąsacz Facilitator / jurymedlem 

Management Michał Sasiela Facilitator / jurymedlem 

 

Pilot Protocol 
  Bemærkninger 

TARGET-deltagerne Unge <40, studerende, unge 
iværksættere 

 

ANTAL involverede 
deltagere 

16 personer 4 grupper på 3-4 personer 
hver 

TEST PLACERING Best Western Ferdynand Hotel, 
Rzeszów 

 

Testvarighed 2 dage 10:00 til 03:00 

Træningssessioner 2  

Dataindsamlingsmetoder Spørgeskemaer (deltagere 
eksperterne); deltagende og ikke-
deltagere observationer. 

 

Datafortolkning METODER Questionnarires Statistik Analyse  

Pilot plan og design:  

Kommunikation Strategi 
• Annoncer om Innovationscamps i de lokale medier og på BD center hjemmeside, facebook 

• Email kommunikation med deltagere 

• Telefonisk kontakt med Deltager 

Case study 
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Opgaven for deltagerne på den anden Innovationscamp var at skabe og udvikle innovative 
opfindelser, som kan lette hverdagen. 
 

Program 

Modul 1: Introduktion og Kick off 

Tidsplan: 10:00 til 00:30   

Varighed 3 timer 

Formål Introduktion til workshoppen og udfordringen / case 
For at starte den kreative proces 

Tid Indhold Aktiviteter Værktøj Output 

15 min Check in og 
indkvartering 

   

15 min Introduktion til 
Campus 

Forklar: 
Måde at arbejde på; Rolle 
som facilitator; lejrleder 
og lejr sekretær; Gruppe 
præsentationer; Camp 
regler; Saml 
mobiltelefoner og ure 

Slides  

30 min Gruppe identitet Formning af grupper og 
team building øvelser 

• Gruppe formning "Name 

Game" 

• Gruppe opgave: "Hvad har 

vi til fælles?" 

Grupper 
navne 

15 min Nuværende 
Challenge / Business 
Case 

Introduktion til Business 
Case 

Slides  

1,5 
timer 

Idéer Generation Fri idégenerering i hver 
gruppe, efter de 
medfølgende værktøjer. 

• Fokuser din søgning: Vide, 
hvad du leder efter 

• Trendspotting: Identificer 
generelle tendenser 

• Kreativ fokus: definere dit 
spørgsmål 

• Brainstorm: generere ideer 
- masser af ideer 

• Negativ brainstorm 

3-5 ideer 
udfyldt 
"Skema til 
Modul 1" 
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Modul 2: Idé udvælgelse og koncept formulering 

Køreplan: 13:00 - 15:00.   

Duraton 2 timer 

Formål Baseret på selvmordstanker fase hver gruppe beslutter den 1. idé og 
formulerer en kort beskrivelse af idé og koncept. 

Tid Indhold Aktiviteter Værktøj Output 

30 min Idé opsummering At skabe overblik, når der 
er produceret en stor 
mængde af idéer. 

Sammenfatter - Skab overblik 
over dine ideer 

 

1 time Idé Forbedring For at forbedre de idéer Idé Forbedring  
30 min Idé Sortering Hurtig prioritering af et 

stort antal 
ideer 

Idé Sieve: Prioriter dine ideer 1 Idea udfyldes 
"Skema til 
modul 2" 

Modul 3: Forretningsmodel  

Tidsplan: 10:00 til 13:30 p.m.   

Varighed 3,5 timer 

Formål Beskriv det forretningsmæssige potentiale relateret til din idé. 

Tid Indhold Aktiviteter Værktøj Output 

1 
time 

Det 
forretningsmæssige 
potentiale - den 
finansielle 
levedygtighed idé. 

Beskriv markedet, 
kunder og 
konkurrenter; 

• The Circle of 
Business: Hvilke 
elementer er en del 
af den 
forretningsmæssige 
begrundelse; 

• Forretning Model 

Canvas: baseret på 

Circle of Business 

Forretning Model 
Canvas 

2,5 
time 

Test BMC Tool Opret en 
forretningsmodel for 
en business case. 
Hvordan man kan 
skabe værdi for 
kunderne, hvordan 
at generere cash 
flow.  

• BMC Platform: 
www.idea-bmc.eu 

Sammenfattende 
rapport; 
Fuld rapport 

http://www.idea-bmc.eu/


 

 
      

   

European Entrepreneurs Campus - Transfer, configuration and development of multidisciplinary model 
for promoting entrepreneurship in VET and higher education 

 

Project funded by European Commission LLP Programme – Leonardo Da Vinci – TOI – 2012-1-IT1-LEO05-02794 – CUP G12F12000080006 

 

  
("Dette projekt ("European Entrepreneurship Campus - n. 2012-1-IT1-LEO05-02794)er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen.  
Denne publikation forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri) 

Modul 4: Pitch din idé  

Tidsplan: 13:30 p.m. - 14:30 p.m.  

Varighed 1 time 

Formål At præsentere din idé - sælge ideen og konceptet 

Tid Indhold Aktiviteter Værktøj Output 

1 time Pitch Forberedelse Pitch træning 
Forbered en pitch 

Power point på 
pitching 

Hver gruppe leverer en 3 
min tonehøjde, der 
fokuserer på at sælge 
idéen 

 

Modul 5: Afsluttende tonehøjde og evaluering  

Tidsplan: 14.30 p.m. - 15.00 p.m.  

Varighed 30 minutter 

Formål At præsentere idéen 
Vurdere ideer og selction af de mest lovende idé og koncept 

Tid Indhold Aktiviteter Værktøj Output 

20 min Pitch Præsentationer 
foran en jury 

3 til 5 minutter 
banen hver gruppe 

Slides Alle teams lave en 
præsentation 

10 min Evaluering Evaluering af juryen  Hvert hold får 
tilbagemelding 

15 min Vindere annoncering 
og lukning 

  Og vinderne er ... 
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Pilot Execution 

Final certifikat 
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Billeder 
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Pilot resultater analyse 

Dataindsamling Tools 

EØF WEBSITE INDIKATORER VEDTAGNE VÆRKTØJ 

1 UDFØRELSE indikatorer / GENNEMFØRELSE 

1.1 FYSISK 

1.1.1 Aktiviteter udført med de værktøjer Pilot Protocol 

1.1.2 Aktier ejet udsendelse Kommunikation Strategi 

1.1.3 Værktøj nødvendige tilpasninger / ændringer Spørgeskemaer 
(Evaluatorer) 1 

1.1.4 Personer, der er involveret per aktivitet Pilot Protocol 

1.1.5 Skills arbejdede Spørgeskemaer (deltagere), 
Pilot Protocol 

1.2 FINANSIELT 

1.2.1 Økonomiske ressourcer, der anvendes fra programmet i € per 
aktivitet / værktøj 

Budget 

1.3 kvalitative data 

1.3.1Degree af egnethed til at overføre know-how af de værktøjer til 
partnere 

Spørgeskemaer 
(evalueringsværktøj) 
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1.3.2 Vanskeligheder med at tilpasse redskaber til behovene i de enkelte 
lande 

Spørgeskemaer 
(evalueringsværktøj) 

1.3.3 Graden af indledende entrepreneurielle hensigt studerende Spørgeskemaer (deltagere) 
2 

2. Resultater og Resultatindikatorer 

2.1 FYSISK 

2.1.1People der har erhvervet nøglekompetencer Pilot-protokollen; 
Spørgeskemaer (deltagere) 

2.1.2 Fødsler af erhvervslivet N / A 

2.1.3 arbejdspladser i de virksomheder, der er oprettet N / A 

2.1.4 Patenter genereret af de selskaber, der er oprettet N / A 

2.1.5 Virksomheder, der har været forbundet med eller har skabt netværk N / A 

2.1.6 Virksomheder, der har indgivet projekter til konkurrencer N / A 

2.2 kvalitative data 

2.2.1 Niveau af brugertilfredshed Spørgeskemaer (deltagere); deltager og ikke-deltagere 
bemærkninger3 

3. Virkningsindikatorer 

3.1 Periode levebrød virksomheder skabt N / A 

3.2 Entrepreneurial intention niveau resulterer i studerende Spørgeskemaer 



 

 
      

   

European Entrepreneurs Campus - Transfer, configuration and development of multidisciplinary model 
for promoting entrepreneurship in VET and higher education 

 

Project funded by European Commission LLP Programme – Leonardo Da Vinci – TOI – 2012-1-IT1-LEO05-02794 – CUP G12F12000080006 

 

  
("Dette projekt ("European Entrepreneurship Campus - n. 2012-1-IT1-LEO05-02794)er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen.  
Denne publikation forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri) 

3.3 Markedsudvikling selskaber oprettet N / A 

3.4 Gennemsnitlig størrelse selskab indtægter skabt N / A 

3,5 Jobs, der forbliver mere end et år i erhvervslivet genereret af 
projektet 

N / A 

 

1 Spørgeskema fra CEDIT 
2 Spørgeskema fra CEDIT 
3 Foretaget af lejr facilitatorer 
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Om 
Formålet med værktøjet IDEA-BMC (Business Model Creator) er at skabe en forretningsmodel for 
en konkret business case. Det er en nyskabelse, værktøj for grupper af erhvervsfolk og 
studerende. 
Modellen vil give dig en klar forståelse af, hvordan du skaber værdi for dine kunder, og hvordan du 
generere cash flow. 
Kilde: http://idea-camp.eu/idea-bmc/ 

• BMC Model test i løbet af 1. Innovationscamp 

Pilot Test Team 
Færdighedsområder Ansvarlig SPECIFIC AKTIVITET 

Projektledelse Judyta Liszka Camp Leader / Facilitator / jurymedlem 

Marketing Ewa Wąsacz Facilitator / jurymedlem 

Management Michał Sasiela Facilitator / jurymedlem 

 

Pilot Protocol 
  Bemærkninger 

TARGET-deltagerne Unge <40, studerende, unge 
iværksættere 

 

ANTAL involverede 
deltagere 

16 personer 4 grupper på 3-4 personer 
hver 

TEST PLACERING Best Western Ferdynand Hotel, 
Rzeszów 

 

Testvarighed Dag 1 - under Innovationscamp 11:00 - 13.30 p.m. 

Træningssessioner 1  

Dataindsamlingsmetoder Spørgeskemaer (deltagere 
eksperterne); deltagende og ikke-
deltagere observationer. 

 

Datafortolkning METODER Questionnarires Statistik Analyse  

http://idea-camp.eu/idea-bmc/
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Pilot plan og design 

Kommunikation Strategi 
• Annoncer om Innovationscamps i de lokale medier og på BD center hjemmeside, facebook 

• Email kommunikation med deltagere 

• Telefonisk kontakt med Deltager 

Pilot resultater analyse 

Dataindsamling Tools 

INDIKATORER VEDTAGNE VÆRKTØJ 

1 UDFØRELSE indikatorer / GENNEMFØRELSE 

1.1 FYSISK 

1.1.1 Aktiviteter udført med de værktøjer Pilot Protocol 

1.1.2 Aktier ejet udsendelse Tralation: diffust invitationer 

1.1.3 Værktøj nødvendige tilpasninger / ændringer Spørgeskemaer (Evaluatorer) 

1.1.4 Personer, der er involveret per aktivitet Pilot Protocol 

1.1.5 Skills arbejdede Pilot Protocol 

1.2 FINANSIELT 

1.2.1 Økonomiske ressourcer, der anvendes fra programmet i € 
per aktivitet / værktøj 

Budget 

1.3 kvalitative data 

1.3.1Degree af egnethed til at overføre know-how af de 
værktøjer til partnere 

Spørgeskemaer (evalueringsværktøj) 

1.3.2 Vanskeligheder med at tilpasse redskaber til behovene i 
de enkelte lande 

Spørgeskemaer (evalueringsværktøj) 

1.3.3 Graden af indledende entrepreneurielle hensigt 
studerende 

Spørgeskemaer (deltagere) 

2. Resultater og Resultatindikatorer 

2.1 FYSISK 
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2.1.1People der har erhvervet nøglekompetencer Pilot-protokollen; Spørgeskemaer 
(deltagere) 

2.1.2 Fødsler af erhvervslivet N / A 

2.1.3 arbejdspladser i de virksomheder, der er oprettet N / A 

2.1.4 Patenter genereret af de selskaber, der er oprettet N / A 

2.1.5 Virksomheder, der har været forbundet med eller har 
skabt netværk 

N / A 

2.1.6 Virksomheder, der har indgivet projekter til konkurrencer N / A 

2.2 kvalitative data 

2.2.1 Niveau af brugertilfredshed Spørgeskemaer (deltagere); 
deltagende og ikke-deltagere 
bemærkninger; Semi-strukturerede 
interviews. 

3. Virkningsindikatorer 

3.1 Periode levebrød virksomheder skabt N / A 

3.2 Entrepreneurial intention niveau resulterer i studerende Spørgeskemaer 

3.3 Markedsudvikling selskaber oprettet N / A 

3.4 Gennemsnitlig størrelse selskab indtægter skabt N / A 

3,5 Jobs, der forbliver mere end et år i erhvervslivet genereret af 
projektet 

N / A 
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• BMC Model test løbet af 2. Innovationscamp 

Pilot Test Team 
Færdighedsområder Ansvarlig SPECIFIC AKTIVITET 

Projektledelse Judyta Liszka Camp Leader / Facilitator / jurymedlem 

Marketing Ewa Wąsacz Facilitator / jurymedlem 

Management Michał Sasiela Facilitator / jurymedlem 

 

Pilot Protocol 
  Bemærkninger 

TARGET-deltagerne Unge <40, studerende, unge 
iværksættere 

 

ANTAL involverede 
deltagere 

16 personer 4 grupper på 3-4 personer 
hver 

TEST PLACERING Best Western Ferdynand Hotel, 
Rzeszów 

 

Testvarighed Dag 1 - under Innovationscamp 11:00 - 13.30 p.m. 

Træningssessioner 1  

Dataindsamlingsmetoder Spørgeskemaer (deltagere 
eksperterne); deltagende og ikke-
deltagere observationer. 

 

Datafortolkning METODER Questionnarires Statistik Analyse  

 

Pilot plan og design 

Kommunikation Strategi 
• Annoncer om Innovationscamps i de lokale medier og på BD center hjemmeside, facebook 

• Email kommunikation med deltagere 
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• Telefonisk kontakt med Deltager 

Pilot resultater analyse 

Dataindsamling Tools 

INDIKATORER VEDTAGNE VÆRKTØJ 

1 UDFØRELSE indikatorer / GENNEMFØRELSE 

1.1 FYSISK 

1.1.1 Aktiviteter udført med de værktøjer Pilot Protocol 

1.1.2 Aktier ejet udsendelse Tralation: diffust invitationer 

1.1.3 Værktøj nødvendige tilpasninger / ændringer Spørgeskemaer (Evaluatorer) 

1.1.4 Personer, der er involveret per aktivitet Pilot Protocol 

1.1.5 Skills arbejdede Pilot Protocol 

1.2 FINANSIELT 

1.2.1 Økonomiske ressourcer, der anvendes fra programmet i € 
per aktivitet / værktøj 

Budget 

1.3 kvalitative data 

1.3.1Degree af egnethed til at overføre know-how af de 
værktøjer til partnere 

Spørgeskemaer (evalueringsværktøj) 

1.3.2 Vanskeligheder med at tilpasse redskaber til behovene i 
de enkelte lande 

Spørgeskemaer (evalueringsværktøj) 

1.3.3 Graden af indledende entrepreneurielle hensigt 
studerende 

Spørgeskemaer (deltagere) 

2. Resultater og Resultatindikatorer 

2.1 FYSISK 

2.1.1People der har erhvervet nøglekompetencer Pilot-protokollen; Spørgeskemaer 
(deltagere) 

2.1.2 Fødsler af erhvervslivet N / A 

2.1.3 arbejdspladser i de virksomheder, der er oprettet N / A 

2.1.4 Patenter genereret af de selskaber, der er oprettet N / A 

2.1.5 Virksomheder, der har været forbundet med eller har 
skabt netværk 

N / A 
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2.1.6 Virksomheder, der har indgivet projekter til konkurrencer N / A 

2.2 kvalitative data 

2.2.1 Niveau af brugertilfredshed Spørgeskemaer (deltagere); 
deltagende og ikke-deltagere 
bemærkninger; Semi-strukturerede 
interviews. 

3. Virkningsindikatorer 

3.1 Periode levebrød virksomheder skabt N / A 

3.2 Entrepreneurial intention niveau resulterer i studerende Spørgeskemaer 

3.3 Markedsudvikling selskaber oprettet N / A 

3.4 Gennemsnitlig størrelse selskab indtægter skabt N / A 

3,5 Jobs, der forbliver mere end et år i erhvervslivet genereret af 
projektet 

N / A 

 

 
 


