Uddybende bilag vedr. projektet:
”Medstrøm (oprindeligt Kreativitet og
Iværksætteri) – tillægsbevilling og forlængelse”
1. Faktuelle oplysninger:
J.nr.
Projektnavn

Kommune
CVR nummer

18/8577
Medstrøm (oprindeligt Kreativitet og Iværksætteri) - tillægsbevilling og forlængelse
Fremtidsfabrikken
Jessens Mole 11
5700 Svendborg
Jonathan Broch Jacobsen
Fremtidsfabrikken
Jessens Mole 11
5700 Svendborg
Mobil: 30 17 44 61
Jonathan.broch.jacobsen@svendborg.dk
Svendborg
29189730

Ansøgers beskrivelse af projektet:

Projektet er en fortsættelse af Medstrøm (tidligere Kreativitet &
Iværksætteri).

Ansøger
Adresse
Postnummer og by
Kontaktperson
Kontaktoplysninger
på kontaktperson

Projektet Medstrøm har til formål at skabe øget iværksætteri og
vækst inden for kreative erhverv i Region Syddanmark – og at
fremme en forretnings- og vækstorienteret kultur omkring kreative virksomheder med salg og markedsføring højt på dagsordenen.
Projektet er baseret på et tværgående samarbejde mellem partnere i Trekantområdet og på Sydfyn, som hver især har forskellige erfaringer med at fremme iværksætteri og vækst inden for de
kreative erhverv.
Projektets koordinerede vækstindsats har til formål at:
· Tiltrække flere med videregående uddannelser og bedre
potentielle iværksættere inden for de kreative erhverv,
herunder design
· Etablere nye kreative og designrelaterede virksomheder
· Forretningsudvikle og vækste kreative iværksættere, der
allerede er etableret
· Forretningsudvikle etablerede kreative iværksættere med
stort vækstpotentiale, så de bliver til vækstiværksættere
og dermed senere vækstvirksomheder.
Projektet bidrager også til at skabe vækst i yderområder, da indsatsens tilbud bl.a. er rettet imod iværksættere i de tre yderområdekommuner Svendborg, Langeland og Ærø. Herudover vil

Sønderborg og Tønder blive inkluderet som partnere, med henblik på at udbyde minimum ét Power Up-forløb i de sønderjyske
kommuner.
Målgruppe
Projektets målgruppe er kreative erhverv (arkitektur, bøger og
presse, design, film og video, indholdsproduktion og computere,
kunst og kunsthåndværk, musik, mode, møbler og interiør, radio
og tv samt reklame). Målgruppen omfatter også de kreative servicefag med fx konsulenter, undervisere og rådgivere inden for
kommunikation, innovation, virksomhedsudvikling m.m.
Hovedaktiviteter
Med udgangspunkt i de specifikke behov, der kendetegner iværksættere inden for kreative erhverv – og partnernes erfaringer
med, hvad der virker – er der identificeret og udviklet en aktivitetsportefølje med fire målrettede og koordinerende hovedaktiviteter til regionens iværksættere:
1.
2.
3.
4.

Partnere og deres
roller i projektet:

Tankestrøm – Iværksættercamps á to til fem dage
Power Up – Korte intensive opstartsforløb
Strømstyrke – Vækst- og forretningsudviklingsforløb
Højspænding – Individuelle ekspansionsforløb

Deltagerne forventes ikke at gå fra det ene forløb til et næste.
Derimod kan man som iværksætter inden for kreative erhverv
finde et målrettet og relevant tilbud, uanset om man er en opstartende iværksætter eller en erfaren iværksætter. Alle hovedaktiviteter understøttes af tværgående netværksaktiviteter, valgfag og faglige workshops, matchmaking events og adgang til
test- og prototypefaciliteter.
Ansøger:
1. Fremtidsfabrikken, Svendborg, CVR: 29189730
(Koordinator for hovedaktiviteten Strømstyrke)
Økonomiske partnere:
2. Spinderihallerne, Vejle Kommune, CVR: 29189900
(Koordinator for hovedaktiviteten Power Up)
3. Business Kolding, Kolding kommune, CVR: 18746131
(Koordinator for hovedaktiviteten Højspænding)
4. IER Udvikling, SDU, Kolding kommune, CVR: 29283958 Pnummer: 1008133707
(Koordinator for hovedaktiviteten Tankestrøm)
Øvrige økonomiske partnere:
5. Svendborg Kommune, CVR/CVR-P 29189730
(økonomisk partner bag Fremtidsfabrikken, som er udførende og
administrative aktør)
6. Vejle Kommune, CVR: 29189900
(Økonomisk partner bag Spinderihallerne, som er udførende og
administrative aktør)

7. Kolding Kommune, CVR: 29189897
(Økonomisk partner bag Business Kolding, som er udførende og
administrative aktør)
8. Syddansk Universitet, Odense kommune, CVR: 29283958
(Økonomisk partner bag IER Udvikling, SDU, som er udførende
og administrative aktør, bidrager til formidling og rekruttering af
deltagere)

Øvrige netværksdeltagere:

Iværksættere og potentielle iværksættere:
(deltager i uddannelsesforløb)
Der skal i løbet af projektperioden optages 485 deltagere til forløbene.
-

Projektstart/projektslut:

01-12-2018

Vækstforums forretningsområde
eller brede indsats:
Strukturfondsprioritet:

31-08-2020

Oplevelseserhverv
Socialfonden Prioritet 1 – Iværksætteri og jobskabelse.

Hovedaktiviteter:

Output:

Tankestrøm – Iværksættercamps á to til fem dage

220 deltagere

Resultater / effekter på kort
og på langt sigt:
Resultater på kort sigt:

Power Up – Korte intensive
opstartsforløb

161 deltagere

476 deltagere gennemfører
forløb.

Strømstyrke – Vækst- og
forretningsudviklingsforløb

125 deltagere

Højspænding – Individuelle
ekspansionsforløb

20 deltagere

429 deltagere forbedrer
deres iværksætterkompetencer umiddelbart efter
deltagelsen.
16 deltagere starter virksomhed starter virksomhed
umiddelbart efter deltagelsen.
Resultater på lang sigt:
5 deltagervirksomheder er
blevet vækstiværksættere 2
år efter deltagelsen
10 nye arbejdspladser skabt

2. Økonomi, statsstøtte og særligt yderområdefokus:
Ansøgt finansiering:
Samlede støtteberettigede udgifter

Ansøgt:
18.259.260 kr.

Procent:

Nærmere beskrivelse:

Strukturfondsmidler
Regionale Erhvervsudviklingsmidler
Egenfinansiering

7.851.482 kr.
3.925.741 kr.

43,0 %
21,5 %

1.695.178 kr.

9,3 %

Finansiering via deltagerunderhold

4.786.859 kr.

26,2 %

Indstillet finansiering:
Samlede støtteberettigede udgifter
Strukturfondsmidler

Indstillet:
18.259.260 kr.
7.851.482 kr.

43,0 %

Socialfond

Regionale Erhvervsudviklingsmidler
Egenfinansiering

3.925.741 kr.

21,5 %

REM

1.695.178 kr.

9,3 %

4.786.859 kr.

26,2 %

Finansiering via deltagerunderhold

Samlet indstillet finansiering, inklusiv tillæg:
Samlede støtteberettigede udgifter
Strukturfondsmidler

Indstillet:

Procent:

Procent:

Socialfond
REM
Posten fordeles lige mellem de økonomiske partnere.
Arbejdstid anvendt af deltagende iværksættere
Nærmere beskrivelse:

Posten fordeles lige mellem de økonomiske partnere.
Arbejdstid anvendt af deltagende iværksættere

Nærmere beskrivelse:

53.814.815,56 kr.
23.851.482,00 kr.

44,3 %

Regionale Erhvervsudviklingsmidler
Egenfinansiering

11.925.741,00 kr.

22,2 %

2.400.933,56 kr.

4,5 %

Finansiering via deltagerunderhold

15.636.689,00 kr.

29,0 %

Socialfond. NB dette er et
beregnet gennemsnit
REM. NB dette er et beregnet gennemsnit
Posten fordeles lige mellem de økonomiske partnere.
Arbejdstid anvendt af deltagende iværksættere

Kommentarer til budget og finansiering:
Pr. forventet deltager har budgettet samme omfang som de aktiviteter, der er gennemført siden slutningen af 2014. Finansieringssammensætningen er imidlertid ændret
i retning af mindre tilskudsandel fra socialfonden og regionale bidrag. Hidtil har Medstrøm modtaget tilskud på 45 % socialfondsmidler og 22,5 % REM-midler (altså en
”vækstforum-andel” på 67,5 %). Dette sættes nu ned til 43 % i socialfondstilskud og
21,5 % REM (en vækstforumandel på 64,5 %). Dette peger i retning af en fremtidig
forankring af projektet uden tilskud fra Syddansk Vækstforum.
Isoleret er dette skridt dog behersket. Imidlertid introduceres der også en kontant betaling for kurserne. Denne er budgetteret til 1.097.000 kr., som i strukturfondssammenhæng registreres om en indtægt, som fratrækkes før beregning af socialfondsstøtte. Det samlede udgiftsbudget er således på 19.356.260 kr. (de støtteberettigede udgifter på 18.259.260 kr. plus indtægt fra betaling på 1.097.000 kr.).
Hvis Vækstforums støtteandel regnes på grundlag af det samlede udgiftsbudget før
fraregning af indtægten udgør dette 60,8 %. Bevægelse i retning af finansiering uden

Vækstforumtilskud er altså på knap 7 procentpoint.
Statsstøttevurdering:
Som hidtil er der tale om statsstøtte til de deltagende iværksættere. Dette afløftes via
de minimisordningen, hvis regler iagttages som hidtil.
Har projektet et særligt yderområdefokus: Ja. Projektet har oprindeligt sit udgangspunkt i yderområdekommunerne Svendborg, Langeland og Ærø, og projektet har fortsat en stor tyngde i dette område. I det nye projekt indledes aktiviteter særligt målrettet Sønderjylland, som også er et yderområde.

3. Uddybende vurdering:
Ansøgers kritiske antagelser:
Det er en kritisk forudsætning, at der kan rekrutteres 485 unikke deltagere til iværksætterforløbene. Baseret på ansøgers erfaringer samt midtvejsevaluering af igangværende
projekt vurderes det som realistisk.
Det er en kritisk succesfaktor, at en høj andel af deltagerne gennemfører de valgte forløb. Der er sket mindre tilpasninger af forløb i forhold til igangværende projekt, for at
sikre tilstrækkelig høj gennemførsel.
Vækstforumsekretariatets uddybende vurderinger:
Forhistorie/baggrund: Projektet er en forsættelse af igangværende projekt Medstrøm.
Medstrøm har siden september 2015 arbejdet for at styrke iværksætteri og vækst inden for de kreative erhverv i Region Syddanmark.
Medstrøm fik en positiv midtvejsevaluering i marts 2017, hvori det bl.a. fremhæves, at
samarbejdet mellem projektets fire centrale partnere er velfungerende, og at aktiviteterne er af høj kvalitet. Deltagerne oplever undervisere og oplægsholdere som kompetente og professionelle og selve forløbene som værdiskabende.
Med videreførsel af Medstrøm vil projektet yderligere styrke etableringen, overlevelsen
og væksten hos kreative iværksættere i Region Syddanmark.
Ansøgningens relation til forretningsområdet, forretningsområdets udfordringer og
målsætninger/den brede indsats krav/puljens krav:
Projektet bidrager til at styrke de regionale miljøer for kreative iværksættere og fremme udviklingen af nye virksomheder inden for forretningsområdet.
Projektet vil bidrage til at udvikle kreative virksomheder med øgede vækstrater.
Vurdering af effektkæden, herunder den fremlagte argumentation/evidens samt overvejelser vedr. kritiske antagelser:
Medstrøm har en god og velbeskrevet sammenhæng mellem aktiviteter, output og effekter. Argumentationen er velbegrundet og baseret på gode erfaringer. Herudover
vurderer COWI, i den seneste evaluering, at projektet er veldrevet, med højkvalitet i
gennemførslen og er værdiskabende for deltagerne.
Projektets målgruppe:

Målgruppen for projektet er kommende, nye og etablerede iværksættere inden for kreative erhverv i Region Syddanmark.
Tværgående kriterier:
Virksomhedsengagement:
Projektet har til formål, at understøtte etableringen af flere virksomheder samt sikre
overlevelsen af etablerede virksomheder. I alt vil 476 personer, der repræsenterer potentielle virksomheder eller etablerede virksomheder, deltage i projektet.
Offentlig-private partnerskaber:
Projektet er et samarbejde mellem kommuner, vidensinstitutioner samt potentielle og
etablerede iværksættere.
Samordning og koordinering:
Projektet samordner og koordinerer den regionale iværksætterindsats inden for de
kreative erhverv.
Fokusering:
Projektet er fokuseret på en afgrænset målgruppe inden for de kreative erhverv.
Globalisering:
Projektet rummer potentiale for at relevante iværksættervirksomheder kan orientere
sig og udnytte internationale muligheder i forhold til eksport og nye markeds- og samarbejdsmuligheder.
Vækst i yderområder:
Projektansøger Svendborg Kommune er defineret som yderområde. Herudover vil der
bliver gennemført iværksætterforløb i Sønderjylland med aktivt engagement fra Sønderborg Kommune, Tønder Kommune og Aabenraa Kommune, der også er defineret
som yderområdekommuner.
Bæredygtighed:
Projektet vil have en neutral miljømæssig påvirkning, men vil bidrage til øget økonomisk bæredygtighed.
Samfinansiering:
Projektet finansieres af EU’s Socialfond, Regionale Erhvervsudviklingsmidler, deltagerbetaling og partners egenfinansiering.
Additionalitet:
Det vurderes at projektet er additionelt, fordi der gennemføres en opkvalificering af
iværksættere indenfor kreative erhverv, der ligger langt udover det tilbud projektets
partnere ville kunne tilbyde uden medfinansiering fra EU.

