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Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2019

Prosjektnavn

Mitt yrke- Unge gründere i Sogn og Fjordane

Arkivsak 19/3971

Kort beskrivelse
Mitt yrke- unge Gründere er en videreføring av Mitt yrke-serien der hovedfokus er på unge gründere som har
etablert bedrifter.

Prosjektbeskrivelse
Vi er under produksjon med en

serie som viser til spennende
arbeidsplasser og yrker.
NRK har sende-rett for
kringkasting, samt at de bruker
serien på www.nrk/skole.no
De sender det de vil av serien ved
behov.
I tillegg samarbeider vi med
NDLA,www.ndla.no som er
lærings-plattformen for alle
fylkeskommunene. Denne
lærings-plattformen brukes i alle
videregående skoler daglig.
Filmene brukes i alle
videregående skoler i landet.
Samt at
Utdanningsdirektoratets
www.utdanning.no.
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Unge og unge voksne er målgruppen.

Kontaktopplysninger
Funksjon

Navn

Adresse/poststed

Mobil

Søker /
Prosjekteier
Kontaktperson
Prosjektleder

Adalia AS

Hollenderåsen 24,
3234 SANDEFJORD
Hollenderåsen 24
3234 SANDEFJORD
Hollenderåsen 24
3234 SANDEFJORD

90743709

Org.nr:898886182
Iren Therese Lervik
-

90743709
-

Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja
Nordland Fylkeskommune kr. 90.000,-

Nordland Fylkeskommune kr. 90.000,-

Spesifikasjon
Bakgrunn
Bakgrunn for at vi produserer Mitt yrke-Unge Gründere er at det er et uttalt behov for å rette fokus
mot etablerere blant ungdom for at de skal bli inspirert til å starte nye bedrifter noe som innvirker på
næringsliv og jobber over hele landet.
Vi har produsert Mitt yrke-serien i tre år og delen med Unge gründere er nå en stor satsning som vi
mener er viktig å fokusere på. Serien vil sette fokus på selskaper som har startet og er i gang der
gründerne får fokus på sine idéer og hvordan de har tenkt for å starte opp. Og hvilken støtte de har
fått og hva som skal til for å få opp et selskap og lykkes.
Prosjektmål
Målet med serien er å få stort fokus på unge gründere og inspirere andre unge til å satse som det.
Forankring
Vi har god distribusjon på serien. NRK har sendrett for TV og de bruker også det de ønsker av serien
på NRK-skole.
Her er eks. på andre filmer serien som er kringkastet:
https://www.nrk.no/skole/?page=search&program=Mitt%20yrke
Utdanningsdirektoratets www.utdanning.no bruker serien.
Og her er eks. på hvordan de brukes på www.utdanning.no

http://utdanning.no/yrker/beskrivelse/matros

Og det gjør også fylkeskommunenes læringsplattform www.ndla.no.
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Her er eksempel på hvordan filmene ligger på fylkeskommunenes www.ndla.no.

http://ndla.no/nb/node/123686?fag=116784
I tillegg har vi en YouTube-kanal benevnt Mitt yrke som er godt besøkt blant unge.
https://www.youtube.com/channel/UCpdC0ew1h1Gsg19B-tInu5A
Prosjektorganisering
Det er Adalia AS som produserer serien og leverer direkte til nevnte kanaler.

Samarbeidspartnere
NRK-TV, Nrk Skole. www.utdanning.no og www.ndla.no, egen youtube-kanal og
samarbeidspartnere/finanseringskilder.

Aktiviteter
Produsere to filmer fra Sogn og Fjordane som fokuserer på kvinnelige og mannlige gründere fra fylket.

Målgrupper
Serien har unge og unge voksne som hovedmålgruppe, men vil også falle i interesse hos voksne.
Resultat
Resultatet vil bli positiv fokus på å starte/etablere selskap og blir gründer i Sogn og Fjordane og det vil det
inspirere flere unge til å starte opp og se mulighetene for å etablere sin egen arbeidsplass og bygge et selskap.

Effekter
Effekten vil bli at flere unge vil kunne se muligheter for å sette gode idéer ut i livet og starte opp for seg selv.

Tids- og kostnadsplan
Tidsplan
OM vi får finansiering vil jobben med kandidater starte. Og forberedelser med synopsis og opptak foregå.
Deretter vil redigering settes igang. Og filmene vil bli lagt fram for gjennomsyn for fylkeskommunen som kan
komme med innspill før distribusjon til NRK og læringsplattformene.
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Kostnadsplan
Tittel

2019

Diett/reise/materiell

8 000

8 000

20 000
144 000
112 000
36 000
30 000

20 000
144 000
112 000
36 000
30 000

350 000

350 000

grafikk 2 x 10 000
Opptaksteam 8 x 18000
Redigering 8 x 14 000
Regissør 12 x 3000
Research og synopsis
Sum kostnad

Finansieringsplan
Tittel

2019

2020

2020

2021

2021

2022

2022

2023

2023

SUM

SUM

Distribusjon og egenandel

175 000

175 000

Tilskot til nærings- og
samfunnsutvikling 2019

175 000

175 000

350 000

350 000

Sum finansiering

Geografi
1400-Sogn og Fjordane

Vedleggsliste
Dokumentnavn

Filstørrelse Dato

Budsjett Mitt yrke 2- 2016.pdf

238 537

Mitt yrke-Gründer i Sogn og Fjordane.pdf

04.04.2019

2 773 704 04.04.2019
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