Mikrovirksomheder i landdistrikter
Projektets ide og målsætninger Der er et overset potentiale i de mange mikrovirksomheder, der er i
landdistrikterne, hvor dette projekt vil vise mulighederne for vækst gennem etablering af fysiske
rammer for disse virksomheder, samt understøtte netværksdannelsen – herunder afsøge
mulighederne for partnerskaber / konsortiedannelse. Mikrovirksomheder er i denne forbindelse små
virksomheder, der enten er nystartede eller har eksisteret i mange år. Mange mikrovirksomheder
ønsker ikke at vækste i traditionel forstand og falder derfor udenfor de tilbud, der er i Væksthusene.
Det betyder ikke, at de ikke ønsker at vækste, men vil gøre dette i netværk – ved at lave
partnerskaber/konsortier, eller have underentreprenører etc.
Formål At udvikle mikrovirksomheder i landdistrikter gennem netværk og fælles udviklingshus,
samt styrke innovationen af alle 3 sektorer, ved at etablere samarbejde mellem det offentlige
(biblioteket), erhvervslivet (dels mikrovirksomhederne i UdviklingsHus Fuglebjerg, dels
mikrovirksomheder i lokalområderne) samt civilsamfundet (lokalområderne) – også gerne styrke
iværksætteriet. Der vil ske en kvalificering af de deltagende virksomheder, dels gennem netværks
dels gennem kursusaktivitet. Herudover udvikles en netværksdriveruddannelse, således at netværket
både i huset og udenfor kan være selvkørende efter projektets afslutning.
Vi takker for økonomisk tilskud fra LAG-Sydsjælland med kr. 192.000 til styrkelse af
erhvervsudvikling af landdistrikter gennem etablering af udviklingshus, samt skabelse af innovativt
miljø for mikrovirksomheder, både i huset og i de omliggende lokalområder. Dette videreføres af de
af projektet uddannede netværksdrivere efter projektets afslutning.
Folder vedr. UdviklingsHus Fuglebjerg: 2016_01_flyer_A5_udlejning_03korr
Det er muligt at følge projektet ved at : http://www.landliv.dk/udviklingshus-fuglebjerg/ - erstattes
senere af mikrovirksomhederne.dk tilmelde sig Landlivs nyhedsbrev:
http://www.landliv.dk/nyhedsbrev/ Facebook: UdviklingsHus Fuglebjerg
Vi vil rigtig gerne høre om jeres erfaringer med udvikling af mikrovirksomheder, og hvordan
samspil mellem de 3 sektorer kan føre til innovation. Vi også gerne dele ud af vores erfaringer.
Kontakt: Projektleder: Mona Hvid, Landliv a/s (en deltids – og tidsbegrænset stilling)
mona@landliv.dk tlf. 2126 6566
Indstilling:
Vel gennemarbejdet materiale og i overensstemmelse med udviklingsstrategien. Projektet indstilles
til tilsagn. Projektet har opnået 846 point

