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Fremtidsfabrikken vil møde de kreative entreprenører 
 
Nu kan de kreative entreprenører selv komme på banen med ønsker til, hvordan Fremtidsfabrikken Sydfyn 
kan hjælpe dem. I kommende dage inviteres der til brainstorming-møder med kreative entreprenører i de 
sydfynske kommuner. 
 
I projektet Fremtidsfabrikken Sydfyn er man i fuld gang med at planlægge og udvikle aktiviteter til gavn for 
kreative entreprenører. Det er tre kvinder, der skal få tingene til at ske; projektleder Susanne Linnet Aagaard, 
uddannelseskonsulent Hanne Raunsmed og projektmedarbejder Lene Eriksen. 
 
Sydfyns UdviklingsSamarbejde (SUS) er initiativtager til Fremtidsfabrikken, hvis målsætningen det er at skabe 
de bedste vækstbetingelser for kreative entreprenører på Sydfyn og øerne. I de kommende dage inviterer 
Fremtidsfabrikken til brainstorming-møder med kreative iværksættere i de sydfynske kommuner Faaborg-
Midtfyn, Langeland, Svendborg og Ærø. 
 
”Vi vil gerne høre om hovedpersonernes ønsker til aktiviteterne i projekter og hvilke udfordringer, det er, vi 
kan hjælpe dem med at løse”, siger projektleder Susanne Linnet Aagaard. Fremtidsfabrikken skal lave 
uddannelsesforløb til kreative entreprenører, mentorordning, iværksætterhuse med netværksaktiviteter, 
workshops og rådgivning – og ikke mindst en virtuel sammenhængskraft mellem deltagere og aktiviteter.  
 
”Det er vigtigt at slå fast, at i Fremtidsfabrikken er kreative entreprenører både nystartede iværksættere og 
entreprenører, der har været i gang i flere år. Det afgørende er, at der potentiale for vækst og et ønske om 
udvikling.”, siger Susanne Linnet Aagaard. I Fremtidsfabrikken defineres en kreativ entreprenør som en 
person, der arbejder innovativt og udviklingsorienteret med processer og produkter med henblik på at drive 
og/eller udvikle en virksomhed. 
 
Noget af det allerførste, der skal udvikles og planlægges er uddannelsesforløb til de kreative entreprenører. 
Uddannelserne omfatter inspirationsture til kreative miljøer, faglig emner, mindset udfordringer og 
individuelle coaching forløb. 
 
”Vi har hyret nogle ekstremt skarpe rådgivere til udvikling af uddannelsesforløbene. Men det er lige så vigtigt 
for os, at få idéer og ønsker fra de kreative entreprenører”, siger uddannelseskonsulent Hanne Raunsmed. 
Uddannelsesforløbene skal sammensættes, så det er muligt at målrette delforløb mod henholdsvis 
nystartede og veletablerede entreprenører. 
 
”Alle har brug for kompetenceudvikling, og under brainstorming-møderne har kreative entreprenører 
mulighed for selv at være med til at udvikle deres egen efteruddannelse”, siger Hanne Raunsmed.  
 
Deltagelse i uddannelsesforløbet for kreative entreprenører er gratis, da projektet er finansieret af EU 
Socialfond og regionale udviklingsmidler. For at sikre niveau og seriøsitet vil deltagere blive screenet forud 
for optagelse. ”Deltagernes tid er værdifuld. Derfor skal udbyttet af uddannelsesforløbet kunne bidrage 
direkte til udvikling af deltagernes virksomhed”, siger Susanne Linnet Aagaard. 
 
Fremtidsfabrikken skal også skabe bedre rammebetingelser for iværksætteri og entreprenørskab. Der sker 
bl.a. gennem uddannelsesforløb for kommunalt ansatte og erhvervsrådgivere. På brainstorming-møderne 
kan iværksætterne fremsætte deres ønsker til, hvordan kommunerne og erhvervsrådgiverne kan blive bedre 
til at hjælpe dem. 
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BRAINSTORMING-MØDER med kreative entreprenører 
 
Langeland: Torsdag den 17. marts, kl. 16.00-18.00. VUC Langeland, Havnepladsen 5, Rudkøbing 

Ærø: Mandag den 21. marts, kl. 17.00 til 19.00. Rådhuset, lokale 2+3, Statene 2, Ærøskøbing 

Faaborg-Midtfyn: Tirsdag den 22.marts, kl. 16.00-18.00. Faaborg Rådhus, kantinen 1.sal, Mellemgade 5, 
Faaborg 
Svendborg: Onsdag den 23. marts, kl. 15.30-17.30. Forskerparken, Kullinggade 31E, Svendborg 

 

 
 

 
FAKTABOX 
 
Sydfyns UdviklingsSamarbejde I/S (SUS) tog initiativ til Fremtidsfabrikken Sydfyn i 2008 og gennemførte 
sammen med Kaospiloterne et forstudie i 2009. Som projektejer er det SUS, der har ansøgt om 
og fået finansieringen til projektet, der startede 1. januar 2011. 
 
Projektstørrelse og finansiering, 01.01.2011-30.06.2014: 
Tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler 4.905.185 kr 
Tilskud fra EU Socialfonden 11.679.011 kr 
Kommunal egenfinansiering 316.327 kr 
Kommunal deltagerfinansiering (medarbejdernes tidsforbrug) 1.207.500 kr 
Deltagerfinansiering (iværksætternes eget tidsforbrug) 5.250.000 kr 
Projektstørrelse i alt 23.358.023 kr 
 

 
 
Kontaktpersoner:  
Projektleder Susanne Linnet Aagaard, susanne.linnet.aagaard@svendborg.dk, tlf. 62 23 30 44 
Uddannelseskonsulent Hanne Raunsmed, hanne.raunsmed@svendborg.dk, tlf. 62 23 30 44 
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