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Her følger et nyhedsbrev om stort og småt med relevans for småøerne
Erhvervsprojekt til ø-virksomheder (B2B)
Småøernes Aktionsgruppe tilbyder i 2014 mentor-hjælp og erhvervsseminarer til fem øvirksomheder. Projektet hedder ” Business-to-business”. Det er en saltvandsindsprøjtning med
både mentor-hjælp, seminarer og virksomheds-netværk, der skal styrke og give nye kræfter til de
udvalgte virksomheder. Hvis din virksomhed skal være en af de fem, skal Aktionsgruppen have en
ansøgning senest den 10. januar 2014. Se vedhæftede fil om projektet, og kontakt Morten
Priesholm på tlf. 38 33 00 67, eller mail mp@aktionsgruppe.dk , hvis du vil høre mere.
Kreativ hjemmeside
Arbejder du med brugskunst, eller kunsthåndværk, så er her en idé fra Bitten Andersen på Strynø:
Lad os lave et virtuelt udstillingsvindue med småø-produkter indenfor kunsthåndværk og
brugskunst.
Vi kunne gøre vores fine produkter mere synlige, hvis vi sammen fik lavet en hjemmeside, hvorfra
kunderne kunne finde lige præcis den gave, de står og mangler. Det er vigtigt at produkterne har en
god kvalitet, og er æstetisk lækre.
Vil du være med til at skabe sådan en hjemmeside? Vi skal finde en tovholder, der vil stå for,
koordinere og søge penge til oprettelse/design af hjemmesiden mm. Har det din interesse? Enten
som tovholder eller deltager? Så kontakt Bitten Andersen på bitten-a@live.dk
Hjælp til opstart af fødevarevirksomhed

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har netop udgivet en publikation, der tilbyder vejledning
om produktion og salg af fødevarer. Find den her:
http://www.livogland.dk/sites/livogland.dk/files/dokumenter/publikationer/fra-jord-til-bordvaerktojskasse-final.pdf
Grøn forretningsudvikling til små virksomheder
I starten af det nye år afholder energinetværket, Transformer, et kursusforløb indenfor grøn
forretningsudvikling. Alle iværksættere og mindre virksomheder med op til 10 ansatte i region
Syddanmark er velkomne til at deltage. Kursusforløbet hedder Energi Boost, og det henvender sig
til iværksættere og virksomheder, der arbejder med eller interesserer sig for energieffektivitet,
bæredygtighed, grønne teknologiske løsninger osv. Energi Boost er gratis, og det strækker sig over
7 dage i januar og februar 2014. Det vil blive afholdt i Svendborg. Se vedhæftede pressemeddelelse
med info om tilmelding.
Ny ordning for kystfiskere i 2014
Fødevareministeriet er fra årsskiftet klar med en ny kystfiskerordning, der skal medvirke til at skabe
liv og vækst i yderområderne og samtidig tage hensyn til miljøet gennem skånsomt fiskeri. Læs
mere her:
http://naturerhverv.fvm.dk/Default.aspx?ID=46773&PID=414875&NewsID=8420&Action=1
Får din nabo også nyhedsbrevet?

Kender du nogen, der gerne vil modtage vores nyhedsbrev, så bed dem tilmelde sig ved at sende en
mail til undertegnede på ls@danske-smaaoer.dk

Juleferie i sekretariatet
Vi holder juleferie fra og med torsdag den 19. december. Vi er tilbage den 6. januar 2014. Vi ønsker
alle en

Glædelig Jul og et Godt Nytår
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Ønsker du ikke fremover at modtage nyhedsbrevet, meld da tilbage til ls@danske-smaaoer.dk

Fem ø-virksomheder kan deltage i nyt erhvervsprojekt
Mentor-hjælp og erhvervsseminarer er en del af nyt tilbud til ø-virksomheder
I 2014 kan fem ø-virksomheder få hjælp til at udvikle deres forretning. Det er en saltvandsindsprøjtning
med både mentor-hjælp, seminarer og virksomheds-netværk, der skal styrke og give nye kræfter til de
udvalgte virksomheder. Bag initiativet står Småøernes Aktionsgruppe, som får hjælp af professionelle
erhvervs-mentorer og rådgivere.
De fem virksomheder, der er med, får i 2014 tilknyttet en erhvervs-mentor, og de deltager i tre
erhvervsseminarer sammen med andre ø-virksomheder. De kan desuden få hjælp og vejledning fra
aktionsgruppens koordinator, Morten Priesholm. Målet er at lave konkrete planer for, hvordan
virksomhederne kan udvikle sig, udvide og skabe nye arbejdspladser. Ideen er, at inspiration, rådgivning, ømøder, strategi og planlægning kan løfte virksomhederne.
De mentorer, vi samarbejder med er eller har været virksomhedsejere, og de ved en masse om
virksomhedsudvikling, økonomi, forretningsplaner, strategi osv.
Hovedformålet med projektet, som vi kalder Business-to-business, er nye jobs på småøerne. Pengene til
projektet kommer nemlig fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, og hensigten er her, at samle viden
og ideer til, hvordan erhvervsudviklingen og jobskabelse mere generelt kan styrkes på småøerne.
Hvis din virksomhed skal være en af de fem, så skal vi have en ansøgning senest den 10. januar 2014. I
ansøgningen skal du beskrive din virksomhed og begrunde, hvorfor du gerne vil være med i projektet, og
forklare dine tanker om at udvide og etablere nye job. Vi vil også bede dig kontakte Morten Priesholm i
løbet af december for at få en snak om projektet. Han har tlf. 38 33 00 67

Småøernes Aktionsgruppe

Mindre virksomheder satser på energien
25 virksomheder vil bruge starten af det nye år på at gøre deres forretning grønnere. Med Energi Boost,
et kursus i grøn forretningsudvikling, vil de kigge på de muligheder, der er på energiområdet.
Over 7 dage i januar og februar vil 25 virksomheder deltage i kursusforløbet, Energi Boost, som skal hjælpe
dem med at realiserer deres forretningsideer indenfor energiområdet. Med udgangspunkt i deres egen
virksomhed og den grønne idé, vil virksomhederne dykke ned i emner som salg, markedsføring,
kommunikation, økonomi, udarbejdelse af forretningsmodeller, energimarkedet, kunderne m.m.
Forløbet er bygget sådan op, at virksomhederne igennem hele forløbet vil arbejde med deres egen
virksomhed som case. Individuel sparring, feedback og coaching udgør kursets bærende elementer.
Alle mindre virksomheder med op til 10 ansatte uanset branche og erfaring er velkomne til at deltage så
længe de interesserer sig for eller arbejder med grøn energi og teknologi. De kan beskæftige sig med alt fra
energieffektivitet, bæredygtighed, vedvarende energi til grønne og teknologiske løsninger.
Undervisningen består af både oplæg og konkret arbejde, samtidig med at den forholder sig til de
udfordringer, som man står over for som mindre virksomhed. Derudover vil virksomhederne blive
præsenteret for en række oplægsholdere fra energibranchen, som vil dele ud af deres succeshistorier og
gode råd.
Initiativet er igangsat af energinetværket, Transformer, som på nuværende tidspunkt består af 170
energiske virksomheder. Det selvsamme forløb er gennemført i Vejle med stor succes, og ved årsskiftet
ruller Energi Boost ind over Svendborg. Det koster ingenting, og der er plads til endnu flere grønne ildsjæle.
Om Energi Boost
Baggrund: Energi Boost er et kursusforløb, som er udarbejdet af EU-projektet, Transformer. Transformer er et
energinetværk, der formidler energiopgaver. Transformer finansieres af midler fra Syddansk Vækstforum og
EU’s regional- og socialfonde.
Kursusstart: Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 8.30-16
Sted: Danhostel Svendborg, Vestergade 45, 5700 Svendborg
Pris: Gratis
Undervisere: Undervisningen varetages af IDEA Entrepreneurship Center, Syddansk Universitet og
Erhvervsakademi Sydvest.
Mere information og tilmelding: Få mere at vide om Energi Boost ved at kontakte udviklingsmedarbejder
Dejana Gluhajic på dejana.gluhajic@svendborg.dk.

