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Finansiering fra regionen og EU Socialfond 

Sydfyns UdviklingsSamarbejde har taget initiativ til projektet 
Fremtidsfabrikken Sydfyn, der efter indstilling fra Syddansk 
Vækstforum har projektet fået 11,7 mio. kr. fra EU’s 
Socialfond og 4,9 mio. kr. fra de regionale udviklingsmidler.  

                                                  Projektet startede 1. januar 2011. 

Fabriksarbejdere 

Vi skal frem til 2014 skabe resultater for 
kreative iværksættere og få projektet i mål: 

Susanne Linnet Aagaard, projektleder 
Susanne er uddannet HD-U og har mange 
års erfaring som leder fra udenrigs-
tjenesten med rådgivning af smv’er. 

Den 1. marts 2011 starter:  

Hanne Raunsmed, uddannelseskonsulent 
Hanne er uddannet arkitekt og har mange 
års erfaring med udviklingsprojekter og 
udvikling af uddannelser til iværksættere. 

Lene Juul Eriksen, projektmedarbejder 
Lene er kontoruddannet og har erfaring 
med administration af aftenskoler 

 

 

Målsætning for projektet 

Formålet med projektet er at skabe vækst og forøge 
antallet af kreative iværksættere i de fire sydfynske 
kommuner Ærø, Langeland, Faaborg-Midtfyn og 
Svendborg. Det er målet, at der skal være 20 pct. flere 
iværksættere, og at overlevelsesraten samtidig er øget 
med 50 pct. i 2014. 

Fremtidsfabrikken er et bud på, hvordan Sydfyn bedst skaber 
attraktive rammer for de kreative erhverv og deres samspil med det 
øvrige erhvervsliv. Samtidig skal Fremtidsfabrikken placere Sydfyn 
på Danmarkskortet som omdrejningspunkt for kreativ innovation 
og udvikling, og derved tiltrække iværksættere fra resten af landet. 
 

Iværksætterhus, mentorer, 
netværk 
Som en del af projektet skal vi 
etablere iværksætterhuset 
Fremtidsfabrikken med 
kontorfællesskab, showroom og 
værksteder, hvor iværksætterne 
fagligt støttes af netværk, 
mentorordninger og økonomisk 
rådgivning. 

Vi skal etablere en mentor-
ordning, hvor succesfulde 
erhvervsfolk som mentorer 
stiller deres viden og erfaring til 
rådighed for de kreative. 

Så starter Fremtidsfabrikken Sydfyn 

Dette er det første nyhedsbrev fra 
Fremtidsfabrikken Sydfyn. Her kan du 
læse om uddannelser, iværksætterhus, 
mentorordning og netværk, som er 
hovedaktiviteterne i projektet. Du kan 
også læse lidt om, hvad der sker og 
hvornår.  

God fornøjelse! 

 

 

Visionen  
er … 

… en dynamisk arbejdsplads for kreative og 
innovative iværksættere, hvor de kan mødes, 
arbejde, opbygge netværk og lade sig inspirere. 

 … en kreativ platform, hvor idéer kan udvikles på 
tværs af faglige grænser. 

… et rummeligt og halvgalt hus med plads til de 
vilde unge kunstnertyper, Ole-opfinder og de 
ambitiøse iværksættere, der udfordrer 
landsbymentaliteten. 
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Uddannelser 

Kreative iværksættere vil få tilbud om at deltage i undervisningsforløb med 
inspirationsture til andre kreative miljøer, undervisning rettet mod både 
faglige emner og mindset udfordringer samt individuelle coaching forløb. 

Erhvervsrådgivere og kommunalt ansatte vil ligeledes blive uddannet, så 
de bedre forstår iværksætternes vilkår og handlemåde og derved bliver 
bedre til at støtte og rådgive iværksætterne. 

Undervisningsforløbene skal udvikles i marts måned af eksterne rådgivere, 
der er specialister inden for ledelse, kommunikation, mindset og nye 
læringsformer, med input fra eksperterne i vores Fabriksråd og fra de 
kreative iværksættere, der deltager i brainstorming-møderne. 

Eksterne rådgivere og 
undervisere  

Vi skal lave uddannelser med 
kant og dynamik, der adskiller 
sig fra de eksisterende tilbud. 
Derfor leder vi efter leveran-
dører, der kan noget ud over 
det sædvanlige. 

Du kan læse mere under 
Leverandør på hjemmesiden 

Møder med kreative iværksættere 

Vi vil lave uddannelser med relevans og 
kant for nystartede og etablerede kreative 
iværksættere. I de fire kommuner Ærø, 
Langeland, Faaborg-Midtfyn og Svendborg 
holder vi derfor brainstorming-møder, 
hvor I kan komme med jeres ønsker til 
inspirationsture, faglig emner, mindset 
udfordringer og individuelle coaching 
forløb. 

Vi håber, at du vil være med, og sender en 
invitation, så snart møderne er planlagt. 

Hvad er en kreativ iværksætter? 

I projektet definerer vi en kreativ iværksætter, som en 
person, der arbejder innovativt og udviklingsorienteret 
med processer og produkter med henblik på at drive 
og/eller udvikle en virksomhed. Fælles for de 
iværksættere, som vi skal hjælpe i projektet er, at de skal 
have potentiale for vækst og et ønske om udvikling – 
alene eller sammen med andre. 

På vores hjemmeside finder du eksempler på mangfoldig-
heden af kreative iværksættere på Sydfyn og øerne 

 

Hvad sker der og hvornår? 

Marts 2011 Brainstorming-møder med kreative iværksættere 
 Udvælgelse af eksterne rådgivere til udvikling af curriculum 
 Udvikling af curriculum til uddannelsesforløb for kreative 

iværksættere, erhvervsrådgivere og kommunalt ansatte 
April 2011 Udvælge undervisere til uddannelsesforløb  
Maj 2011 Invitere iværksættere til at deltage i uddannelsesforløb  
Aug 2011 Jagten på et kommende iværksætterhus starter  
Sept 2011 De første uddannelsesforløb for kreative iværksættere starter 
 Mentorordninger er på trapperne 

Følg med på vores hjemmeside under Næste byggeklods 

”Det gælder om at komme ud over 

rampen, ud over kommunegrænsen, 

ud over landegrænsen og ud i 

verden” sagt af prof. Søren 
Hougaard, CBS 

Ny hjemmeside 

Du er velkommen til at gå på opdagelse 
i byggeklodserne på vores nye 
hjemmeside på 
www.fremtidsfabrikken.com 

 

http://www.fremtidsfabrikken.com/

