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Kommende arrangementer
NBE Generalforsamling og 10 års jubilæ um

Onsdag den 25. april kl. 16.30 - 19.00
Mogens Lykketoft er gæstetaler til NBEs Generalforsamling og 10
års jubilæum, som afholdes hos medlemsvirksomheden Aalborg
Kongres og Kultur Center.
Tilmeld dig allerede nu!
NBE netvæ rksmøde under Naturmødet 2018

Torsdag den 24. maj kl. 15.00 - 17.00
NBE afholder igen i år netværksmøde i forbindelse med
Naturmødet i Hirtshals. Temaet er Plast i fremtiden og
arrangementet afholdes hos medlemsvirksomheden Nordsøen
Oceanarium.
Sæt kryds i kalenderen og tilmeld dig her.

SMV-projektet styrkes med nye samarbejder
AVAS - Aalborg Vognmandsforretning blev første virksomhed i
projektet, der blev anbefalet at søge om at få 60.000 kr. til et
valgfrit konsulentforløb, som er en del af ”Bæredygtig vækst
gennem energi- og ressourceeffektive SMV’er”-projektets
arbejdspakke 3. Virksomheden har gode potentialer for at upcycle
affald med bl.a. ressourcebesparelser som resultat.
I marts indledte SMV-projeket et nyt samarbejde med tre andre
nordjyske indsatser med fokus på SMV'er: Bæredygtige Synergier,
CESME og GREEN. Projekterne ejes af Aalborg Universitet,
Væksthus Nordjylland og House of Energy og sammen står vi nu
endnu stærkere for at fremme beskæftigelsen, øge
produktiviteten, og forbedre energi- og ressourceeffektiviteten i
hele regionen.

Hirtshals Havn tager del i bæredygtige
transportløsninger
NBE medlemsportræt af Hirtshals Havn
Hirtshals Havn er et intermodalt logistikcenter, hvor der er stort
fokus på fordelene ved at kombinere forskellige modaliteter, når
gods transporteres fra A – B. Kombinationen af flere
transportformer stiller store krav til transportørerne, og det
kræver samtidig, at traditionelle transportløsninger genovervejes.
Kombinationen af transportformer gavner ofte både vareejernes

økonomi, fleksibilitet og ikke mindst det grønne regnskab.
På grund af interessen for bæredygtighed blev havnen medlem af
Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling i 2012. Læs hele
portrættet af Hirthals Havn her.

NBE på Karrieremesse
Tirsdag den 6. marts var NBE på stikkerne og klar til
Karrieremessen i Gigantium. Heidi, Christina og Maria stod hele
dagen klar til en snak om netværket og om Det Grønne Rejsehold
(DGR).
DGR er netop et tilbud til både dimittender og virksomheder.
Rejseholdet er et kursus, hvor i der etableres et ’grønt rejsehold’ ,
som gennemfører miljømæssige og økonomisk fordelagtige
projekter i nordjyske små og mellemstore virksomheder. På sigt vil
udførelsen af disse projekter sikre ressource- og
konkurrencemæssige fordele i virksomhederne,
identificere vækstmuligheder samt understøtte fastholdelse af
arbejdspladser og skabelsen af nye job.

Skal jeres virksomhed have en case med i Det
Grønne Rejsehold til efteråret?
Har I som virksomhed en udfordring inden for bæredygtighed eller
ønsker en screening af mulige ressourceoptimeringer, kan i
deltage i DGR med en case. Rejseholdet kan f.eks. hjælpe jer med
at omsætte affald til ressourcer, optimere energiforbrug,
kommunikere jeres grønne tiltag eller beregne miljømæssige og
økonomiske fordele ved en omstillingsproces. Det eneste det
kræver er at i får besøg af rejseholdet og et efterfølgende løbende
samarbejde med en gruppe fra DGR.

Er du interesseret i at høre mere om DGR, kontakt da
projektmedarbejder Maria Kristiansen
maria.kristiansen@aalborg.dk.

Hvorfor giver det mening at søge midler fra
SMV Instrumentet?
Mange virksomheder er ikke opmærksomme på de gevinster, der
er ved at søge EU-midler til udviklingsprojekter. Kort sagt så giver
et EU-projekt via SMV Instrumentet adgang til udvikling på højeste
niveau samtidig med at man får reduceret sine
udviklingsomkostninger med 70%. Herudover får man adgang til
en coach, som kan skærpe forretningsplan og
markedsintroduktion. I denne måned kigger Norddanmarks EU-

kontor nærmere på, hvorfor det kan være en god ide for
virksomheder indenfor bæredygtighed og cirkulær økonomi at
kaste sig over SMV Instrumentet.
Norddanmarks EU-kontor er ejet af Region Nordjylland og
regionens 11 kommuner. Kontoret leverer gratis assistance om,
hvordan man tilgår EU-støttemidler til innovative projekter. Læs om
SMV Instrumentet her.

Få en fordelagtig pris på Building Greens
markedsplads
I 2018 retter Building Green fokus på græsrødder, start-ups og
studerende, der har gode løsninger og produkter, som kan skabe
værdi i byggebranchen. De tilbyder plads til dette på Market Place,
som er et nyt udstillingsområde på eventen den 18.-19. april i
Århus. Building Green har til formål at fremme bæredygtighed og
energieffektivitet i byggeriet ved at fremvise og eksponere
løsninger, produkter og viden, der findes i byggebranchen. På
markedspladsen får du mulighed for at vise, hvordan du kan
bidrage til bæredygtighed i byggeriet og samtidig skabe det rigtige
netværk.
Som medlem af NBE får du en fordelagtig pris på en plads. Skriv til
os på nben@aalborg.dk for at høre mere.

Nyheder fra CSR.dk
Erhvervsministeren styrker
vejledningsarbejdet om virksomheders
samfundsansvar

Unge kræfter skal gøre byggebranchen
grønnere

Erhvervsminister Brian Mikkelsen tager nu konkrete skridt for at Studerende

og

nyuddannede

skal

ﬁnde

nye

bæredygtige

gøre det endnu lettere for virksomheder og investorer at arbejde løsninger til fremtidens byggeri. Det sker gennem en uges
med deres samfundsansvar. Derfor blev der i marts lanceret
blandt andet en ny vejledning, der skal fremme danske investorers
arbejde med ansvarlige investeringer.

intensivt arbejde på Vinterakademi 2018.
Læs mere her

Læs mere her
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