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Mogens Lykketoft til NBE Generalforsamling
NBE Generalforsamling og 10 års jubilæ um

Onsdag den 25. april kl. 16.30 - 19.00
Vi er glade for at kunne offentliggøre, at Mogens Lykketoft
er gæstetaler til NBEs Generalforsamling og 10 års jubilæum.
Oplægget vil være om FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling
og deres betydning i forhold til erhvervslivet og cirkulær økonomi. I
perioden 2015-2016 varetog Mogens Lykketoft formandsposten
for FN’s 70. generalforsamling i New York - samme år blev
Verdensmålene om bæredygtig udvikling vedtaget og klimaftalen i
Paris indgået. Aalborg Kongres og Kultur Center vil danne de
bæredygtige rammer for arrangementet.
Tilmeld dig allerede nu!

Spar 20 % med NBE rabatkode
Som medlem af Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling har du
nu mulighed for at sikre dig en plads til konferencen “Den
fremtidssikrede byggeplads” og spare hele 20 % på billetten. NBE
er samarbejdspartner på konferencen, hvor Christina Grann
Myrdal, projektleder i NBE Byg, vil være ordstyrer. På konferencen
vil der blive stillet skarpt på, hvordan entreprenøren i praksis kan
skabe mere bæredygtige og optimerede byggepladser samt
processer. Det vil blive set på muligheder og løsninger og givet et
indblik i, hvilke krav både offentlige og private bygherrer stiller
samt et praktisk indblik i en af tidens helt store trends: Cirkulær
Økonomi. Se programmet her.
Kontakt på os på nben@aalborg.dk for at modtage din rabatkode!

Vraa dampvaskeri ser bæredygtighed som et
fælles projekt
NBE medlemsportræt af Vraa dampvaskeri
Hos Vraa dampvaskeri glæder de sig over, at rigtig mange
danskere i høj grad ønsker en bæredygtig hverdag og interesserer
sig for at blive endnu mere bæredygtige. Derfor har virksomheden
lavet en en guide til offentlige indkøbere om bæredygtige indkøb
af arbejdsbeklædning og vaskeriservice. Vraa dampvaskeri har før
brugt NBE til adskillige projekter i bæredygtighedens tegn og i
dette projekt har Vraa dampvaskeri også benyttet sig af
muligheden, at NBE kunne stille en projektmedarbejder med

relevant baggrundsviden til rådighed i samarbejde med AAU.
Læs hele medlemsportrættet på NBEs hjemmeside.

To screeninger i Vesthimmerlands Kommune
I februar var folkene i SMV-projektet på screeninger i
Vesthimmerlands Kommune hos Farsø Rådhuscenter og Grotrian.
Begge screeninger gik godt og der forventes overleveringsmøder i
løbet af marts, hvor virksomhederne får præsenteret
skræddersyet ressourceplan og muligheden for at indgå i et
konsulentforløb, hvor der ydes støtte på 60.000 kr., diskuteres. I
marts er der ydermere planlagt screening hos en virksomhed i
Hjørring Kommune samt opstart på udvælgelsesprocessen af
virksomheder, som går videre til konsulentforløbene.
Er du en SMV og gerne vil vide mere om deltagelse i projektet, kan
du læse mere om det på NBE's hjemmeside eller kontakte
Projektleder, Niels Frandsen på niels.frandsen@aalborg.dk.

Et bæredygtigt eksempel på et EU projekt
Norddanmarks EU-kontor vil i løbet af foråret levere information i
NBE’s nyhedsbrev om mulighederne for EU-støtte til innovative
projekter for små og mellemstore virksomheder. Norddanmarks
EU-kontor er ejet af Region Nordjylland og regionens 11
kommuner. Kontoret leverer gratis assistance til hele regionens
erhvervsliv, kommuner, uddannelsesinstitutioner om hvordan man
tilgår EU-støttemidler til innovative projekter. Den danske
virksomhed Ucomposites har søgt og modtaget midler fra EU.
Ucomposites producerer avancerede specialiserede
kompositmaterialer og glasfiberteknologiske produkter så som
højtydende fibre som bruges til akustik, termik, letvægts- og
styrkeformål.

Klik her og læs mere om projektet til inspiration.

Mere end 100 personer deltog i opstarten af
nyt plastgenanvendelsesprojekt
Projektet ’Genanvendelse af plast – en styrket dansk industri’ blev
kickstartet ved et velbesøgt arrangement tirsdag den 27. februar
hos NBE-medlemsvirksomheden Aage Vestergaard Larsen A/S i
Mariager. Projektet skal bidrage til, at langt mere plast fra
erhvervslivet bliver genanvendt, da det giver danske virksomheder
en konkurrencemæssig fordel på den internationale bane.
Samtidig skal projektet også resultere i, at der bliver etableret et
plastakademi. Formålet med arrangementet var – foruden at
introducere projektet til offentligheden – at bringe en masse
personer mange fra forskellige industrier og brancher sammen
samt afsløring af akademiets navn.
Læs mere om projektet og det nye plastakademi her.

MUDP 2018 åben for ansøgninger
Har du en god idé inden for miljøteknologi, så kan du nu søge

Har du en god idé inden for miljøteknologi, så kan du nu søge
tilskud i Miljø- og Fødevareministeriets Miljøteknologiske Udviklingsog Demonstrationprogram (MUDP). MUDP giver tilskud til både små
og store projekter, der fremmer innovative og nytænkende ideer
og projekter, der kan bidrage til en grønnere verden og danske
arbejdspladser.
Der kan i 2018 indsendes ansøgninger indenfor alle de områder
som MUDP dækker, herunder vand og klimatilpasning, cirkulær
økonomi og genanvendelse af ressourcerne i affaldet, renere luft,
kemi, jord, bæredygtigt byggeri og mindre støj.
Er du interesseret i programmet, kan du læse mere her.

Nye medlemmer i februar
ROCKWOOL i Mariagerfjord Kommune
ROCKWOOL producerer produkter baseret på stenuld.
Virksomheden tilbyder bl.a. et bredt sortiment af
kvalitetsprodukter til byggesektoren så som isolering, akustiklofter
og facadeplader.

Altran Sverige AB i Aalborg Kommune
Altran er et konsulentfirma inden for IT, teknologi og
højteknologisk forskning og udvikling. Virksomheden ledsager
klienterne under udviklingen og fremstillingen af deres nye
produkter og serviceydelser.

Nyheder fra CSR.dk
Dobbelt op for VE-indtjening sammenlignet
med fossile brændsler

Store virksomheder sparer over 80 mia. kr.
på mindre CO2 i forsyningskæderne

Virksomhederne på en liste over verdens 200 største grønne Ifølge en ny undersøgelse fra CDP, har en stribe selskaber i
selskaber har over det sidste 1½ år skabt dobbelt så meget sværvægtsklassen
afkast som deres fossilt drevne konkurrenter, viser rapport. Fire
danske virksomheder på listen.
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Få din virksomheds historier i nyhedsbrevet.
Skriv til nben@aalborg.dk

Find os på LinkedIn
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