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Million-stipend
til ung gründer
Husker du HA-reportasjen om Guro Midtun (27) fra Hamar som satser på design? Nå
har hun og partneren fått en million kroner i stipend.

GRUNN TIL Å SMILE:
Guro Midtun fra Hamar
har grunn til å smile etter
at hun og
forretningspartneren fikk
en million kroner i
stipend fra
Forskningsrådet.
FOTO: FRANK
BRANDSÅS
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. Dette er en unik sjanse som gjør at vi kan satse alt,
og jobbe 100 prosent med bedriften i året som
kommer!

Det sier Guro Sørbø Midtun fra Hamar til HA.

I februar hadde HA-serien "Nye etableringer" et
oppslag på Midtun og Hamar-selskapet Studio Føy
AS. Selskapet har Midtun etablert sammen med Siri
Linde.

De to ble kjent gjennom designstudier i Oslo og gikk
sammen om å etablere selskapet som blant annet
har designet en helt spesiell benk som lages hos
produseres hos Wilberg Design i Brumunddal.

EN MILLION I STIPEND

Mens Midtun og Linde var på designmesse i Milano
fikk de nyheten de knapt hadde våget å drømme om:

Stipendet er fra Stud-Ent - Forskningsrådets
nasjonale konkurransearena hvor studenter i
samarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner kan
søke om økonomisk støtte til å realisere sine
kunnskaps- og/eller forskningsbaserte
forretningsideer.

Midtun ønsker ikke å snakke om stipendets størrelse, men bekrefter at det er snakk
om til sammen en million kroner fordelt på noe tid.

KAN JOBBE MED BEDRIFTEN

- Søknadsprosessen var i to deler, sier Midtun og fortsetter:

- Først var det en omfattende skriftlig del. Ut fra den skriftlige delen ble noen valgt ut
til å holde en "pitch" hos Forskningsrådet. Dette gjorde vi 26 mars. Nå har vi fått
beskjed om at vi får stipend, sier hun og understreker:

- Dette lar oss satse fullt på Studio Føy det neste året. Vi kan utvikle bedriften vår,
og satse mer på egen produksjon og salg. 

NETTBUTKK OG MER PRODUKSJON

- Hva får stipendet å si rent konkret?

- Dette gjør det mulig for oss å videreutvikle og sette flere av prototypene vi har i
produksjon, satse på egen nettbutikk og utvikle nye produkter. Gjennom blant annet
deltakelse på messer vet vi at det er etterspørsel og et marked for flere av
produktene våre, men det koster mye å få ting i produksjon. Midlene fra
Forskningsrådet gjør dette mulig. En forutsetning for å få midler var at vi hadde en
god prosjektplan med målbare milepæler. Vi har mange spennende planer for året
som kommer, sier hun og legger til:

- Vi skal bruke året godt, og ser frem til et veldig spennende år!
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SMS: hatipset til 1963

Kontakt oss

Telefon: 625 19 500

Følg oss

Kundeservice: Bestill abonnement // Omadressering // HA-kortet // Reklamasjon eller klager 
Samtykke // Personvernerklæring // Om informasjonskapsler // Vilkår 
Annonsér i HA: Bedrift / Privat
Logg inn på: eAvis // Mitt abonnement
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Måtte løpe fra traktoren da det
begynte å brenne
Det tok fyr i en rundballpresse i bruk
på et jordet i...

Kristiansen før comebacket
mot Storhamar tirsdag: -
Storhamar er noe e...
Tommy Kristiansen (30) er gjest i
Stavanger Aftenblads...

Unge politikere reagerer på
hatet
Stadig flere politikere unngår å ytre
seg i frykt for...

Nå ligger det an til en kostbar
bygge-boom i justisbyen
Hamar
KOMMENTAR: Politiet trenger to
etasjer til. Og om en måned...

Høy strømregning? Få
billigere strømavtale i dag
- gratis og uforpliktende

Planer om Plissé gardiner?
Her kan du booke gratis
befaring
Solskjerming må passe dine behov,
derfor er det viktig...

Dette skjedde mens du sov
Politiets nattlogg vitner om en for det
meste rolig natt i...

Legger milliardbeløp i nye
forskingssentre i Innlandet
Sparebankstiftelsen Hedmark skal
investere stort i...

Første dag på jobb for den
nye rådmannen: – Jeg har
hilst på en fin gj...
Den nye stangerådmannen er en
kvinne, og for henne spiller...

Stanges kommunalsjef slo
Per Sandberg i kampen om
direktørjobb
Tidligere fiskeriminister Per
Sandberg fikk ikke stillingen...

Fornyet arvelov - dette bør
du merke deg
Arv: Arveloven og skifteloven blir
slått sammen neste år....

Her er det nye
kommunestyret i Løten – og
Tønseth røper hvem som
kan b...
Onsdag morgen var fintellingen
unnagjort i Løten. Det er nå...
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