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25 mio DKK
2003-2016

• 3-6 pilotprojekter om grøn omstilling og lukkede ressource kredsløb
• 4-8 mio kr. pr. projekt fra 2014 til 2016. Hvert pilotprojekt fungerer 

som ”paraply” for en række underaktiviteter.
• Samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, kommuner, 

virksomheder og foreninger
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Det Grønne Rejsehold i Nordjylland

• Aalborg Kommunes Netværk for Bæredygtig 
Erhvervsudvikling i Norddanmark samler unge 
kandidater fra Aalborg Universitet med ældre fra 
fx universitets alumneforening til et grønt 
rejsehold.

• Rejseholdet besøger SMVér i Nordjylland for at 
sætte gang i grønne omstillingsprocesser, der 
både vil hjælpe miljøet og virksomhedernes 
økonomi. 



• Mål:  løbet af 3 år skal der være skabt kontakt 
mellem virksomheder og grønt guld ca. 45-50 
gange. Målet er vækst og 10-15 nye 
arbejdspladser, praktikpladser mv. om året. 

• Kontakt: Projektleder Michael Damm: 99 31 
24 00 Michael.damm@aalborg.dk / Daglig 
leder Lene M. Nielsen: 99 31 24 33 
Lene.nielsen@aalborg.dk
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Ressource City i Næstved

Næstved Kommune etablerer grøn industri 
klynge ved navn Ressource City i et gammelt 
industriområde, hvor et sekretariat samler 
genanvendelsesvirksomheder, iværksættere og 
uddannelsesinstitutioner. 



Mål 

• De skal skabe nye produkter, der kan 
markedsføres og skabe grønne jobs og 
samtidig være med til at løse 
ressourceproblemer gennem bl.a. upcycling af 
affaldsmaterialer.

• Målet er mindst 10 virksomheder etableret og 
mere end 100 nye arbejdspladser i projektets 
treårige periode. 



Kontakt

• Næstved Kommune www.ressourcecity.dk

• Projektleder Michael Elgaard

• mtelg@naestved.dk

Maglemølle 31 / Teatergade 8
4700 Næstved

http://www.ressourcecity.dk/
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Grønne Forandringsagenter i Vejle og 
Kolding

Projektet ”Green Change Agents” uddanner 30 
unge og ældre ledige højtuddannede til Grønne 
Forandringsagenter, som gennem et nyudviklet 
værktøj skal tilbyde grønne løsninger til private 
virksomheder og offentlige organisationer



Målet

• Målet er, at agenterne ansættes til at 
gennemføre løsningerne inden for f.eks. 
klimatilpasning og ressourceoptimering, så 
mindst 55 % får et grønt job i løbet af 
projektperioden.



Kontakt

• Projektleder Mette Røy Kristensen 

• metteroey@gmail.com

mailto:metteroey@gmail.com


Smart grøn innovationsplatform i 
Albertslund

• En ny platform skal skabe rammerne for grøn 
omstilling i samarbejde mellem kommuner og 
iværksættere, videninstitutioner og 
virksomheder. 

• Der fokuseres på smart-grid løsninger Fx 
intelligent gadebelysning med indbygning af 
diverser sensorer.

• Målet er samtidigt at skabe mindst 20 nye 
job.



Udgangspunktet tages i kommunal efterspørgsel 
efter nye løsninger, der kan bidrage til f.eks. 
klimatilpasning og grønnere byudvikling, og 
platformen skal skabe kontakt til studerende og 
iværksættere uden for arbejdsmarkedet, der 
sammen med bl.a. virksomheder kan sætte gang 
i nye projekter, som skåner miljøet gennem for 
eksempel CO2-besparelser.



Kontakt

• Projektleder Hans Henrik Agger

• Gate21

• hans.henrik.agger@gate21.dk

mailto:hans.henrik.agger@gate21.dk

