Fakta om Fremtidsfabrikken Sydfyn
Projektets hovedaktiviteter:
• Uddannelse af 250 kreative iværksættere, så de kan udvikle bedre og mere
innovative løsninger og forretningsmodeller og får højere vækst- og
overlevelsesrate. Uddannelsen skal bidrage til at profilere Sydfyn som
ressourceområde for kreative iværksættere.
• Uddannelse af 30 lokale erhvervschefer og undervisere fra Svendborg
Erhvervsskole, så de bliver samarbejdspartnere, der understøtter
iværksætternes udviklingsproces gennem nye redskaber som coaching,
proaktivitet og kreativitet.
• Uddannelse af 85 kommunalansatte med erhvervskontakt i de fire kommuner
således, at medarbejderne bliver bedre til at servicere iværksættere,
kommunernes tilbud bliver mere synlige, der udvikles nye offentlige tiltag, og
der bliver større forståelse for iværksætternes tænke- og handlemåde.
• Etablering af Iværksætterhuset Fremtidsfabrikken med kontorfællesskab,
showroom og værksteder, hvor iværksætterne fagligt støttes af netværk,
mentorordninger og økonomisk rådgivning. En del af uddannelsesaktiviteterne
skal foregå i iværksætterhuset. Når iværksætterhuset etableres skal en satellit
af Fremtidsfabrikken ligeledes etableres på Ærø.
• Udvikling af netværk i og omkring Fremtidsfabrikken samt afholdelse af faglige
og relationsopbyggende netværksmøder.
• Etablering af mentorordning, hvor succesfulde erhvervsfolk som mentorer stiller
deres viden og erfaring til rådighed for kreativ entreprenører.
• Etablering af en økonomisk rådgivende funktion, hvor private aktører hjælper
iværksættere med at tackle den økonomiske usikkerhed fra lønmodtager til
selvstændig erhvervsdrivende.
• Udvikling og implementering af en strategi for brug af nye medier, der skal
skabe sammenhængskraft mellem projektets hovedaktiviteter, bl.a.
hjemmeside, blogs, streaming af foredrag og undervisning, brug af sociale
medier m.m.
Projektstørrelse og finansiering, 01.01.2011-30.06.2014:
Tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler
Tilskud fra EU Socialfonden
Kommunal egenfinansiering
Kommunal deltagerfinansiering (medarbejdernes tidsforbrug)
Deltagerfinansiering (iværksætternes eget tidsforbrug)
Projektstørrelse i alt

4.905.185 kr
11.679.011 kr
316.327 kr
1.207.500 kr
5.250.000 kr
23.358.023 kr

Projektet finansierer:
• Udvikling og gennemførelse af de tre uddannelsesforløb, herunder
inspirationstur, undervisning og coaching.
• Mentorordning, workshops, netværksmøder og andre events tilknyttet
Iværksætterhuset Fremtidsfabrikken.
• Projektledelse og administration, herunder
ekstern markedsføring af Sydfyn som Danmarks bedste område for kreativt
iværksætteri,
facilitering af etablering af Iværksætterhuset Fremtidsfabrikken.
Finansieringen dækker ikke udgifter til de fysiske rammer.

