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Nordjyske uddannelsesinstitutioner laver rugekasse til unge iværksættere
Flere unge skal finde iværksættergenet frem og starte deres egen virksomhed, hvis det står til de nordjyske
uddannelsesinstitutioner. De er derfor gået sammen om at leje et kontormiljø i centrum af Aalborg, der
efter sommerferien bliver en slags iværksætterrede for unge under uddannelse. Her vil spirende
iværksættertalenter kunne få kontorplads, støtte og rådgivning, og det skal være med til at skabe flere
nordjyske virksomheder.
Det er de nordjyske erhvervsskoler med Tech College Aalborg, SOSU Nord, Aalborg Handelsskole og
Erhvervsskolerne i Aars i spidsen, der er gået sammen med UCN og Aalborg Universitet. Derudover
deltager Region Nordjylland, Væksthus Nordjylland og Nordjysk Iværksætter Netværk i projektet. Og den
konstellation er helt særlig, fortæller Jens Boelsmand, der er projektleder for innovation og
entreprenørskab ved UCN og medlem af projektets arbejdsgruppe:
- Det unikke er, at så mange nordjyske uddannelsesinstitutioner er gået sammen om projektet. Det er
første sted i Danmark, det sker, og vi er helt sikre på, at det medfører en positiv synergieffekt, når både
ungdomsuddannelserne, de videregående uddannelser og Region Nordjylland er med. Vi vil arbejde
sammen om at skabe flere nordjyske iværksættere og dermed flere virksomheder i Nordjylland.

Et inkubatormiljø
Det nye initiativ, der har fået navnet ”IgangZ”, kaldes på iværksættersprog for et fysisk inkubatormiljø,
netop fordi det skal være med til at udklække nye iværksættere. Intentionen er, at
uddannelsesinstitutionerne skal spotte elever og studerende, som har både potentiale og lyst til at starte
op for sig selv. Har de det, der skal til, vil de blive tilbudt en plads i de nye lokaler, der kommer til at ligge i
Brettevillesgade tæt ved Nordkraft. De vil i første omgang komme til at rumme en god håndfuld
iværksættere, men vil på sigt kunne udvides til flere.
Lokalerne får alle de faciliteter, der er brug for, når man skal starte egen virksomhed. Samtidig tilknyttes en
daglig leder, som skal støtte og vejlede de unge iværksættere. Og det må meget gerne være en succesfuld
iværksætter, der får det job, for de unge skal have én at se op til og blive motiveret af, fortæller Jens
Boelsmand.
Netop placeringen tæt ved Nordkraft er nøje udvalgt. Området byder i forvejen på masser af aktiviteter på
iværksætterområdet med små virksomheder og det kreative miljø Platform 4 på Østre Havn. Samtidig vil
studerende fra blandt andet Aalborg Universitet flytte nogle af deres sociale arrangementer til de nye
lokaler.

Godt grundlag for flere iværksættere
Mere end 8.000 elever og studerende på de nordjyske uddannelser deltager i dag i undervisning i
iværksætteri og entreprenørskab. På ungdomsuddannelserne er det omkring 30 procent af eleverne, og
derfor ser Ole Ervolder, uddannelseschef på Tech College Aalborg og formand for arbejdsgruppen , meget
frem til at få de nye faciliteter i brug:
- Vi ved, at mange unge iværksættere kommer fra erhvervsskolerne. Vi har mange tiltag allerede for at
støtte op om dem, og her passer det nye iværksættermiljø i Brettevillesgade rigtig godt ind. Her kan de få
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den konkrete støtte og rådgivning, som de måske mangler i dag og dermed også de sidste skridt for at
starte egen virksomhed. Rigtig mange har lysten, men det kan være en stor mundfuld, specielt i en ung
alder, og derfor er det så vigtigt at hjælpe dem godt på vej.
Projektet i Brettevillesgade løber i første omgang frem til udgangen af 2014 og finansieres med støtte fra
Region Nordjylland. Det er samtidig et initiativ i forlængelse af Regeringens innovationsstrategi ”Danmark –
løsningernes land”, hvor der blandt andet er fokus på at få flere unge under uddannelse til at tage springet
og starte egen virksomhed. I dag har Danmark nemlig færre innovative virksomheder end flere af de lande,
vi normalt sammenligner os med.

Billedtekst: Fra 1. august kan unge iværksættertalenter få kontorplads, hjælp og rådgivning i de nye
kontorlokaler i Brettevillesgade, der tidligere har huset blandt andet iværksættervirksomheder inden for ITområdet.

Mere info:



Jens Boelsmand, projektleder for innovation og entreprenørskab på UCN, tlf.nr.: 7269 0338, e-mail:
jeb@ucn.dk
Ole Ervolder, uddannelseschef for tværgående funktioner på Tech College Aalborg, tlf.nr.: 7250
5134/2526 6134, e-mail: oler@tcaa.dk
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