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Nyheder i Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling
NordDanmark
Januar 2014
Velkommen til NBE's nyhedsmail.
Her kan du læse om de aktiviteter, der sker i øjeblikket i NBE NordDanmark
og læse nyheder om bæredygtighed generelt.

Støtte til energiprojekter og grøn omstilling
Hubnorth afholdt i samarbejde med NBE, Energy Vision og Fleksenergi
et arrangement d. 21. januar om støttemuligheder til energiprojekter
og grøn omstilling. Der var stor interesse for arrangementet, hvor godt
70 medlemmer deltog.
Per Fenger, direktør for Liftra ApS, fortalte bl.a. om erfaringer med at søge
fundsmidler til udviklingsprojekter - noget Liftra har haft stor succes med. I løbet
af de seneste 10 år har Liftra modtaget over 10 mio støttekroner til en række
forskellige udviklingsprojekter.
Herudover fortalte Malene Baunsgaard fra Erhvervsstyrelsen om Grøn
Omstillingsfond:
Formålet er at give virksomheder og andre aktører bedre mulighed for at
skabe og fastholde grønne job i Danmark og styrke
ressourceeffektiviteten
Fonden retter sig mod forretningsudvikling, produktion, salg og
markedsføring af grønne produkter og afgrænser sig dermed fra øvrige
grønne indsatser, der har fokus på forskning, udvikling, test og
demonstration.
Midler i 2014: 30 mio
Ansøgningsfrist: onsdag d. 23. april 2014 kl. 12.00.
Deltagerne blev desuden præsenteret for EUDP, Markedsmodningsfonden, Grøn
IndustriSymbiose samt statsstøtte til omlægning fra fossilt brændsel til proces til
vedvarende energi.
Se slides fra mødet

NordDanmarks EU-kontor bliver en del af NBE
Fra januar 2014 er NordDanmarks EU

Hvad kan de hjæ lpe jer med?

kontor blevet partner i NBE. De vil

NordDanmarks EU-kontor kan via "Strategisk Investeringsprogram (SIP)" hjælpe

indgå som en del af NBE's

virksomheder igennem nåleøjet for at opnå støtte fra offentlige fonde. I et stærkt

projektgruppe, så vi sammen kan

fællesskab tilpasset og strømlignes virksomhedens projektide og udviklingsplan til en

finde ud af, om der er aktuelle tilbud

succesfuld ansøgning. Projektet er støttet af Vækstforum Nordjylland og vores hjælp

om fonde, som er relevante for NBE-

er derfor gratis. Hvis der ønskes eksterne konsulenter i processen, kan vi også

virksomheder.

medfinansiere en del af disse. Lad os tage en snak om jeres muligheder.
Kontakt:
Søren Bjerregaard Pedersen, Norddanmarks EU-kontor
sbp@aalborg.dk
9931 1516

Bæredygtige industritekstiler - Symbiose mellem 2 NBE virksomheder
Vraa dampvaskeri og Schilder and Brown har sammen med Innovationsnetvæ rket Livsstil- Bolig og
Beklæ dning fået støtte fra Grøn Omstillingsfond.
I projektet vil Schilder and Brown, Vraa dampvaskeri og Livsstil - Bolig og Beklædning udvikle bæredygtige
industritekstiler til dampvaskerier, som er storleverandører af bomuldstekstiler til bl.a. sundhedssektoren i danske
kommuner og regioner.
Tekstilet vil blive fremstillet af økologisk egyptisk bomuld og genbrugt polyester, hvorved slutproduktet bliver
bæredygtigt og til en konkurrencedygtig pris. Det særligt nye er endvidere, at tekstilet vil være egnet til industriel
vask og håndtering, hvor der er store krav til slidstyrke, vaskbarhed, holdbarhed og facon. Ingen bæredygtige
tekstiler kan i dag leve op til disse krav.
"Ingen økologiske / bæredygtige tekstiler har hidtil kunnet klare dampvaskeriernes behandling, der stiller store

krav til slidstyrke, vaskbarhed, holdbarhed og facon. Det er den udfordring, som vi tager op med det nye projekt,"
projektleder Martin Søndergaard, Schilder and Brown.
Læs mere om projektet

Aalborg Havn sætter pris på bæredygtighed

Aalborg Havn - "first mover" inden for bæ redygtighed
At initiativprisen i år gives til Brian Dalby Rasmussen

Aalborg Havn uddeler initiativpris til en medarbejder,

understreger Aalborg Havns massive fokus på bæredygtighed i

som har ydet en sæ rlig indsats. I år er prisen gået til

den strategiske forretningsudvikling. Aalborg Havn er de seneste

Miljøkoordinator Brian Dalby Rasmussen, der har

år gået forrest med en lang række tiltag, der skal fremme

formået at sæ tte Aalborg Havn på landkortet som en

bæredygtighed både hos dem selv og i deres omgivelser. I 2013

havn med fokus på miljø, bæ redygtighed og sund

opførte havnen eksempelvis et stort solcelleanlæg, som dels

fornuft.

viser nye arkitektoniske anvendelsesmuligheder, og dels
fungerer som testanlæg i et samarbejde med Aalborg

Brian Dalby Rasmussen har fx været den primære drivkraft bag

Universitet. Havnen valgte også at følge kravene for passivhuse

et 100 kW solcelleanlæg, flere større LED-belysningsprojekter,

ved renoveringen af deres administrationsbygning, hvilket har

energibesparelser på belysning, kraner og bygninger,

reduceret energibehovet med hele 83 %.

genanvendelse af affald samt en aktiv informationsindsats.
Erhvervsnetvæ rk 9220
"Jeg er meget stolt af at modtage prisen og af den

På Aalborg Havn arbejdes der også i et bredere perspektiv på at

påskønnelse det er af min indsats" udtaler Brian Dalby

sætte bæredygtighed på dagsordenen bl.a. som medstifter og

Rasmussen. Men han står ikke alene om arbejdet: "En god del

driver i ErhvervsNetværk 9220. I netværket ydes en stor indsats

af æren for de mange gode resultater tilfalder nu også mange

for at markedsføre området som en bydel med fokus på

af mine kolleger, og ikke mindst en helt entydig

bæredygtighed. I regi af netværket har Aalborg Havn sammen

ledelsesmæssige opbakning til arbejdet med bæredygtig

med 18 andre virksomheder sat "Industriel symbiose" på

udvikling ".

dagsordenen. En indsats, som er ved at få meget stor
bevågenhed hos både myndigheder og Aalborg Havns naboer.

Brian Dalby Rasmussen spiller også en stor rolle i NBE-netværket,
hvor vi forhåbentlig fortsat kan drage nytte af hans erfaringer og
indsats. Stort tillykke herfra!
Læs mere om Aalborg Havns bæredygtige initiativer

NBE fortsætter innovationstemaet - Kom til temamøde d. 5. februar
kl. 8.45-11.30 med Jonathan Löw
Listen Louder- skru' op for innovation i praksis!
Evnen til at skabe målbar og positiv forandring (innovation) handler i sidste ende om træning.
Det er ikke noget medfødt eller evner, der er forbeholdt de få. Men det kræver, at du har de
rigtige redskaber, værktøjer og træningsøvelser. Dem får du i dette inspirerende og interaktive
foredrag, hvor du også lærer at "lytte højere" ved Jonathan Löw.
Om Jonathan Löw
Jonathan Løw har på få år etableret sig som én af de mest anerkendte erhvervsfolk i Danmark,
når snakken går på markedsføring & PR, social ansvarlighed, bæredygtighed,
forretningsudvikling og innovation. Han har en baggrund som succesfuld iværksætter,
marketingchef hos boghandlerkæden Bog & idé, marketingchef hos ewire, marketing- og
uddannelseschef hos KaosPiloterne m.m.
Tilmelding
TIlmelding til heidi.lyhne@aalborg.dk senest d. 31. januar 2014. Temamødet er gratis for NBEvirksomheder. Hvis du ikke er NBE-medlem, så send os en mail og hør om mulighederne.

3 bæredygtige projekter i Hjørring Kommune
Hjørring Kommune indgår i 3 nye projekter om bæ redygtighed med fokus på energi.
"Hållbar utveckling via aktør delaktighet" er et svensk – dansk EU forprojekt om at skabe en bæredygtig energiforsyning uden for
den kollektive varmeforsyning. Projektet vil fokusere på, hvordan man får økonomi til at udskifte oliefyr og energirenovering.
I projektet "Handlingsplaner om øget fleksibilitet i lokale energisystemer" har Hjørring Kommune sammen med Ringkøbing-Skjern
Kommune fået 740.000 kr. til at arbejdet med at udvikle en proces for at udarbejde handlingsplaner for fjernvarmeværker for
omstilling til mere grøn og bæredygtig fjernvarme.
Det sidste projekt "Et Energisk Nordjylland" har Hjørring Kommune sammen med 8 nordjyske kommuner og Regionen fået ca. 1,4
mio. til at udarbejdet en strategisk energiplan for hele Nordjylland med særligt fokus på jobskabelse, fleksibilitet,
borgerinddragelse og selvforsyning.

Konference: Du har en stor idé! Vi får den til at lyse
Invitation til Horizon 2020-konference
I Nordjylland har vi stor succes med at hjælpe landsdelens virksomheder med at søge
penge til innovationsprojekter. Kom til konference og hør, hvordan du kan få
medfinansiering til din store idé fra den milliard-pulje, som EU netop har afsat under
det nye forsknings- og innovationsprogram, Horizon 2020.
På konferencen informerer vi om de mange muligheder for at søge investering til
innovation og forskning. Og beslutter du dig for at ansøge om midler fra EU-puljen,
står eksperter klar til at hjælpe dig hele vejen gennem ansøgningsprocessen.
Tid og sted: Onsdag 12/2 kl. 14-18 i Europahallen i Aalborg. Arrangementet er
gratis.
Tilmelding: Senest 7/2
For at deltage, klik her
For at se programmet, klik her

Nyheder fra CSR.dk

CSR AWARDS 2014
is coming up...
CSR'en bobler og syder lige

Vindstrøm og bæredygtighed er en god forretning
Flere og flere danske erhvervsvirksomheder vælger vindstrøm for aktivt at bidrage til
nedbringelse af miljøbelastningen og samtidig signalere ansvarlighed og bæredygtighed. Det er
samtidig en god forretning for alle parter.

nu i såvel dansk erhvervsliv
som i politik.
Læs mere

www.nben.dk

Læs mere her

