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120 kreative iværksættere inspireres af verdens bedste 

Direktør for NOMA, Peter Kreiner besøger Tøystrup Gods for at inspirere 120 
kreative iværksættere om, hvordan man skaber verdens bedste virksomhed.  
For 85 af iværksætterne er det starten på uddannelsesforløbet Boost Sydfyn 
1.1, hvor de skal udvikle deres virksomheder de kommende 9 mdr. De øvrige 
iværksættere er sidste års boostere, der deltager for at få inspiration og 
netværke med de nye. 
 
Igen i år har der været stor interesse blandt kreative iværksættere for at komme 
med på Boost Sydfyn 1.1. 106 iværksættere fra Sydfyn og øerne har søgt om 
optagelse, og 85 starter nu på det 9 mdr. lange uddannelsesforløb i vækst. 
Ansøgerne er alle blevet vurderet på deres kreativitet, vækstpotentiale, personlige 
udviklingspotentiale og motivation inden optagelse. I 2011 var der til 
sammenligning 121 ansøgere, hvoraf 86 blev optaget. 
 
De nye boostere er samlet den 6. september på Tøystrup Gods til Gamestart på 
Boost Sydfyn 1.1. De er arkitekter, IT-folk, tekstildesignere, vingårdsejere, 
rådgivere, skraldespandsdekoratør, terapeuter, kunstnere, kursusudbydere, 
fotografer, skuespillere, filmfolk og musikere m.fl. De fleste har egen virksomhed 
og har allerede været i gang som selvstændig i nogle år. De er nu klar til at vokse, 
og ambitionerne er i top – det skal kunne ses på bundlinjen. 
 
”Der er mange kreative enkeltmandsvirksomheder på Sydfyn. De har et stort 
vækstpotentiale både i den enkelte virksomhed og i samarbejde med andre”, siger 
projektleder Susanne Linnet Aagaard. ”Men det kræver fokus og mod at få succes. 
Vi er derfor meget glade for, at direktør for NOMA, Peter Kreiner vil inspirere os til 
at blive verdens bedste”. 
 
Gamestarten på Boost Sydfyn 1.1 finder sted torsdag den 6. september på 
Tøystrup Gods, Blaakærvej 13, 5856 Ryslinge. Peter Kreiner inspirer med ”NOMA – 
sådan skaber man verdens bedste restaurant” kl 14.15, se vedlagte program. 

 
Kontakt for yderligere oplysninger: 
Projektleder Susanne Linnet Aagaard på mobil 29 10 87 57 
 
 

FAKTA om projektet Fremtidsfabrikken Sydfyn 

Fremtidsfabrikken Sydfyn er et Udvikling Fyn projekt finansieret af EU Socialfond og regionale 
udviklingsmidler. Projektet foregår i de fire sydfynske kommuner Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland 
og Ærø, der alle er partnere i projektet. Målet med projektet er at skabe vækst på Sydfyn og øerne.  
 
Projektet løber fra 1.1.2011 til 30.6.2014. Projektet har fået 11,7 mio. kr. fra EU’s Socialfond og 4,9 mio. 
kr. fra de regionale udviklingsmidler. Projektet omfatter: 

- Uddannelsesforløb i vækst for 250 kreative iværksættere. 

- Uddannelsesforløb for 30 erhvervschefer og erhvervsrådgivere, så de bedre kan understøtte 
iværksætteres vækst. 

- Uddannelse af 85 kommunalansatte med erhvervskontakt i de fire kommuner således, at 
medarbejderne bliver bedre til at servicere erhvervslivet. 

- Etablering af iværksætterhus, herunder mentorordning, netværksaktiviteter, workshops, økonomisk 
rådgivning og virtuel sammenhængskraft.  

 


