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August 2014

Her kan du læse om de aktiviteter, der sker i øjeblikket i NBE NordDanmark 
og læse nyheder om bæredygtighed generelt.

Kommende arrangementer

2. september i Frederiksberg: Temadag om Bæredygtige indkøb af tunge
køretøjer
v/ Forum for Bæredygtige Indkøb

13.-21. september: Aalborg Bæredygtighedsfestival

17. september i Aalborg: Indkøb som driver for grøn omstilling i erhvervslivet
og det offentlige - med bæredygtigt byggeri som eksempel
v/ NBE NordDanmark (program kommer snarest)

19. september i Aalborg: Vejen til SMART (sustainable) CITY 
v/ Center for Grøn Omstilling

19. september i Aalborg: Sådan bliver du leverandør til kommuner
v/ Business Aalborg

30. september i Odense: Vækst og samfundsansvar - CSR i den offentlige
sektor
v/ CSR LINK

https://nbe.clients.ubivox.com/not_available_in_archive/
http://www.ansvarligeindkob.dk/temaer/nyt-om-baeredygtige-indkoeb/program-for-temadagen-baeredygtige-indkoeb-af-tunge-koeretoejer.aspx
http://b�redygtighedsfestival.dk/
http://b�redygtighedsfestival.dk/media/1539821/invitation_smartcity190914.pdf
https://businessaalborg.nemtilmeld.dk/3/
http://baeredygtigterhverv.hjoerring.dk/lib/file.aspx?fileID=19740&target=blank


Godkendt erhvervsPhD-projekt – Siemens Wind Power og Aalborg
Universitet
Siemens Wind Power og Aalborg Universitet har i samarbejde fået godkendt et 3-årigt
erhvervsPh.D.-projekt, der fokuserer på resourceeffektivitet og cirkulær økonomi i relation til
vindmøller. Den Ph.D.-studerende er Jonas Pagh Jensen, som afsluttede i sin kandidat i
'Environmental Management and Sustainability Science' i juni 2014.

Formålet med projektet er at lukke materialekredsløb og øge ressourceeffektiviteten hos
Siemens Wind Power. I den henseende anses cirkulære forretningsmodeller og strategiske
partnerskaber som vigtige skridt, sammen med bæredygtige innovationer - hvad både angår
procesoptimering og produktinnovationer.

PhD-forløbet forventes at kunne bidrage med ny viden indenfor:
1. Reduktion, genbrug og/eller genanvendelse af materialer
2. Integration af design for sustainability i produktion, produkt og genbrugssystemet
3. Strategiske partnerskabers rolle i lukning af materialekredsløb

Det overordnede mål er at undersøge, hvordan cirkulære initiativer kan integreres i
forretningsmodeller, såvel som bæredygtige design og innovationer.

Nye medlemmer i NBE NordDanmark
VELA A/S – Ergonomiske arbejdsstole, ståstøttestole, kontorstole, el-kørestole og børnestole

Skandinavisk Industrimontage A/S  - Jern- og montagevirksomhed, der varetager energibranchens behov

Liftra ApS - Professionel løft- og transportløsningsfirma til den internationale vind turbine industri

Danfoil A/S – Produktion af marksprøjter

http://www.vela.dk/
http://www.simaalborg.dk/
http://www.liftra.com/da/
http://www.danfoil.dk/


Tilskudsmuligheder ved Grøn Industrisymbiose

NBE NordDanmark har igen i 2014 og 2015 fået opgaven med at hjælpe virksomheder med at
gennemføre industrisymbioser. Der er stadig mulighed for at opnå tilskud til symbioseprojekter,
hvor 2 eller flere virksomheder går sammen om at undersøge muligheden for at etablere en
industrisymbiose.

Rammerne er i store træk som i 2013, dog er der nu en vis grad af egenfinansiering forbundet
med projekterne.

Hvad kan der søges tilskud til
Der kan søges om tilskud til teknisk, finansiel og juridisk rådgivning i forbindelse med etablering
af en grøn industrisymbiose. Rådgivningen skal hjælpe med at indhente den nødvendige viden til
at etablere et beslutningsgrundlag for virksomheder, som ønsker at etablere en grøn
industrisymbiose.

Størrelsen af tilskuddet, som man har mulighed for at få, afhænger af, hvilken ressource man vil
nyttiggøre. Det gælder for alle projekter, at virksomhederne skal medfinansiere. I nedenstående
link fremgår de respektive støttesatser samt det maksimale tilskud, som virksomheder har
mulighed for at få tildelt.

Kontakt
Henrik Møller Thomsen på 99 31 20 29 eller henrik.thomsen@aalborg.dk, hvis du er interesseret
i at høre mere.

Læs mere her

Gabriel er Company of the Month

Gabriel er blevet Company of the Month hos OEKO TEX. 

Hovedparten af Gabriels produkter er mærket med Blomsten eller
sundhedsmærket Øko-Tex. Det betyder bl.a., at Gabriel har
substitueret en række skadelige kemikalier.

Læs hele artiklen her. 

InnoBooster - Nyt innovationsprogram i
InnovationsFonden

InnovationsFonden åbner nu for ansøgninger til InnoBooster, hvor
små og mellemstore virksomheder kan få tilskud til at gennemføre
et innovationsforløb.

Se mere her 

mailto:henrik.thomsen@aalborg.dk
http://groenomstilling.erhvervsstyrelsen.dk/soegtilskud
https://company-of-the-month.oeko-tex.com/en/_company_of_the_month/latest_company/latest_company.html
http://ufm.dk/aktuelt/nyheder/2014/innobooster-nyt-innovationsprogram-i-innovationsfonden


Økologisk blåstempling til Aalborg-hotel

Green Key-certificerede First Hotel Europa i Aalborg er med i front,
når det handler om bæredygtighed. Hotellet har netop - som det
første i både Nordjylland og First-kæden - modtaget det økologiske
spisemærke, som tæller kun 12 hoteller nationalt.

Læs hele artiklen. 

Mulighed for EU-finansiering af innovative
projekter via Horizon 2020

EU projektet Horizon 2020 giver små og mellemstore virksomheder
mulighed for hjælp og finansiering til udviklingen af en innovativ
idé. I første fase kan der søges op til €50.000 euro til f.eks. en
risikovurdering, markedsundersøgelse eller lignende.

I anden fase gives der støtte til virksomheder, der er længere
fremme i udviklingsprocessen af deres innovative projekt og står
med et konkret udviklingsprojekt. Udviklingsprojektet kan være et
produkt, en proces eller en service og der støttes med €500.000 -
€2.5 mio.

Mere information om Horizon 2020 kan findes her. 

Kontaktperson
Catharina Engqvist, Norddanmarks EU kontor, cve@aalborg.dk
eller tlf: 3199 0298

Hvis I er interesserede, så meld gerne jeres projekt ind til NBE eller
Catharina. 

Studerende i Aalborg Lufthavn sætter endnu mere fokus på bæredygtighed

Aalborg Lufthavn ønsker at sætte endnu mere fokus på
bæredygtighed blandt andet som resultat af forløb om strategisk
fokus med NBE. Som en udledning af det, har lufthavnen nu via
NBE fået tilknyttet en 9. semesterstuderende, som skal kortlægge
det eksisterende miljøarbejde, dokumentere hvad der er blevet
gjort, samt formulere en CSR strategi.

Den studerendes arbejde skal være med til at underbygge
lufthavnens prioritering af deres bæredygtighedsarbejde.

Lufthavnen har desuden deltaget i en workshop i sidste uge, hvor
formålet var at komme med et konkret bud på deres CSR strategi,
som den studerende færdiggør i samarbejde med lufthavnen.

Den studerende er Helene Kjær, som studerer Master i
Environmental Management & Sustainability Science ved Aalborg
Universitet.

Nyheder fra CSR.dk Solcelleanlæg er en gevinst for samfund og

http://www.anpdm.com/newsletterweb/43435D4574404B514B71484A59/49465E4078444B51407042415A43
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/sme_en.htm


Europas grønne by i 2016 kåret i København
Blot otte måneder inde i året har vi mennesker forbrugt mere, end
hvad Jorden kan nå at reproducere på et år. Det viser data fra den
internationale tænketænk for bæredygtighed, Global Footprint
Network.

Læs mere

Solcelleanlæg er en gevinst for samfund og
virksomheder
Den offentlige debat om VE har i lang tid være præget af historier
om PSO-afgifter, støttesatser til private solcelleanlæg og
manglende provenu i statskassen. Imens har virkeligheden
overhalet debatten.

Læs mere her 

Få din virksomheds historier i nyhedsbrevet. Send til
heidi.lyhne@aalborg.dk

www.nben.dk

http://www.csr.dk/verdens-f�rste-gr�nne-testcenter
http://www.csr.dk/verdens-f�rste-gr�nne-testcenter
http://csr.dk/jordens-ressourcer-er-opbrugt-i-�r
http://csr.dk/solcelleanl�g-er-en-gevinst-samfund-og-virksomheder
http://www.csr.dk
mailto:heidi.lyhne@aalborg.dk
http://www.nben.dk
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