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EU støtter fynsk iværksætteri med 
12 millioner

Af Nils-Ole Heggland 

Fredag den 14. januar 2011, 09:34 

Fire sydfynske kommuner får EU-check et nyt initiativ for iværksættere.

"Fremtidsfabrikken Sydfyn" er navnet på et nyt initiativ, hvor fire kommuner vil 
fremme især kreative iværksættere på Sydfyn og øerne. EU støtter 
fremtidsfabrikken med en check på 11,7 millioner kroner fra sine programmer 
for udkantsområder, skriver nyhedsbrevet danskekommuner.dk

- 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 procent flere iværksættere om tre år, end vi har i dag, siger 
Curt Sørensen (S), borgmester i Svendborg og formand for kommunekvartetten 
i Sydfyns Udviklingssamarbejde (SUS), der står bag fremtidsfabrikken.

Læs også på evb.dk:

EU-bank vil låne til mindre danske virksomheder

Iværksætterinitiativer nomineret til EU-pris

Dansk dominans blandt Europas bedste iværksættere

Fabrikken skal rumme kontorfællesskab, udstillingslokaler og værksteder, hvor 
iværksættere kan blive støttet af netværk og mentorordninger og få økonomisk 
rådgivning. Desuden skal den udbyde tre uddannelser: for iværksættere, 
erhvervsrådgivere og kommunale medarbejdere.

- 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, siger direktør Annalise Horster fra Faaborg-Midtfyn Kommune.

Nyansat projektleder for Fremtidsfabrikken er Susanne Linnet Aagaard.
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Brug For Ny Hjemmeside?

Få Lavet Professionel En Hjemmeside Hos Os For 
4.995,-. Kontakt Os Nu
Reklamebureau-Convert.dk

Sunde medarbejdere?
Helbredsundersøgelser for virksomheder. Skab 
tryghed - se mere her!
www.sundhedscenter.dk/helbredstjek

Billig erhvervs Telefoni
Med Mobilchef fra TELMORE får du billig 
erhverstelefoni - se her!
Telmore.dk/Mobil_erhverv

ErhvervsBladet

Synes godt om 844
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Få 6 gratis AdWords råd

Danmarks førende AdWords eksperter Tilmeld 
nyhedsbrevet nu!
www.a-better-traffic.com/nyhedsbrev

Køb Din CafeParasol Nu
Med Dit Firma Logo på? Bestil Online Eller Ring 
89121299.
zederkof.dk

Virksomhedslokaler

Søges: 300 m2 Kontor i 
Brøndby

•

Søges: 100 m2 Kontor i Odense 
C
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Søges: 90 m2 Kontor i Tølløse•
Søges: 30 m2 Kontor i Hobro•
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