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Sydfyn får 11 mio. kr. fra EU til kreative iværksættere
Fremtidsfabrikken Sydfyn skal være det dynamiske omdrejningspunkt, hvor kreative
mennesker sammen forvandler idéer til vækstvirksomheder.
Sydfyns UdviklingsSamarbejde har efter indstilling fra Syddansk Vækstforum fået 11,7 mio.
kr. fra EU’s Socialfond til projektet ”Fremtidsfabrikken Sydfyn”. Projektet skal forbedre
vækstbetingelserne for kreative iværksættere og tiltrække andre til Sydfyn.
Borgmester Curt Sørensen, Svendborg Kommune, og formand for SUS: Det er vigtigt, at vi med
projektet har skaffet så store beløb til at fremme iværksætteri og økonomisk vækst på Sydfyn.
Målet i projektet er, at vi skal have mindst 20% flere iværksættere om 3 år, end vi har i dag.
Projektets hovedopgave er at udforme og gennemføre tre uddannelsesforløb for henholdsvis
kreative iværksættere, medarbejdere i erhvervsrådgivningerne og for kommunale
medarbejdere.
Sekretariatsleder Ebbe Lund, Sydfyns UdviklingsSamarbejde: Vi ved fra en analyse lavet af
Kaospiloterne i de fire kommuner Langeland, Ærø, Faaborg-Midtfyn og Svendborg, at de lokale
iværksættere har brug for uddannelse, coaching og vejledning for at udvikle områdets kreative
virksomheder. I projektet skal vi skræddersy undervisning til 250 innovative iværksættere, så de
bliver klædt på til rejsen fra idé til kreativ vækstvirksomhed.
Undervisningen har til formål at udvikle en stærk forståelse for vilkårene for iværksætteri hos
deltagerne og derigennem sikre fortsat bevågenhed i forhold til en positiv udvikling af
sydfynsk iværksætterkultur.
Direktør Annalise Horster, Faaborg-Midtfyn Kommune, og formand for Fremtidsfabrikkens
styregruppe: Vi skal uddanne 30 erhvervsrådgivere og 85 kommunalt ansatte, så de bliver tætte
samarbejdspartnere for iværksætterne. Et sådant kompetenceløft af vores medarbejdere vil
komme alle erhverv til gode i deres samarbejde med de fire kommuner.
Projektet skal ligeledes understøtte etableringen af iværksætterhuset Fremtidsfabrikken med
kontorfællesskab, showroom og værksteder, hvor iværksætterne fagligt støttes af netværk,
mentorordninger og økonomisk rådgivning.
Nytiltrådt projektleder Susanne Linnet Aagaard, Fremtidsfabrikken Sydfyn: Iværksætterhuset
Fremtidsfabrikken skal være et så dynamisk og innovativt sted, at vi kan tiltrække kreative
iværksættere udefra. Hos os, skal kreative personer finde inspiration, samarbejdspartnere og
vækstmuligheder samtidig med, at Sydfyn kan tilbyde de ideelle rammer for et godt familieliv.
Kontaktpersoner:
Curt Sørensen, tlf. 62 23 31 00 og mobil 28 69 32 37
Annalise Horster, anho@faaborgmidtfyn.dk, tlf. 72 53 10 04 og mobil 72 53 10 14
Ebbe Lund, ebbe.lund@svendborg.dk, tlf. 6223 3048
Susanne Linnet Aagaard, susanne.linnet.aagaard@svendborg.dk, tlf. 62 23 30 44

