Vejledning
til ansøgning om konsulentforløb i
Ressource- og energieffektive SMV’er i Nordjylland

Betingelser for deltagelse

Før en SMV virksomhed kan få adgang til betalt rådgiverforløb i forbindelse med udarbejdelse af
en grøn forretningsmodel, skal nedenstånde betingelser være opfyldt. Opfylder virksomheden
betingelserne, kan virksomheden ansøge om at komme i betragtning til et konsulentforløb via
ansøgningspakken, som findes på www.nben.dk/smv.

Formål

Formålet med SMV-projektet og grønne forretningsmodeller er, at de skal bidrage til at forbedre
ressource- og/eller energieffektiviteten. Der skal derfor være potentiale for dette i den grønne
forretningsmodel.

Målgruppe

• Små- og mellemstore virksomheder i Nordjylland, som har et effektiviseringspotentiale.
• Det er EU’s krav til definitionen af SMV’ere, som er gældende
-- Under 250 ansatte
-- Årlig omsætning på ikke over 50 mio. EUR eller en samlet årlig balance
på ikke over 43 mio. EUR.
• Der er ikke et branchefokus (primær erhverv kan dog ikke deltage).

Regler om statsstøtte

Denne ydelse er underlagt statsstøttereglerne. Det betyder, at virksomhederne skal underskrive en
de minimis-erklæring. Den samlede støtte til den enkelte virksomhed må ikke overstige 200.000 EUR
over en periode på 3 regnskabsår. Det er virksomhedens eget ansvar, at reglerne overholdes.

Proces

Trin 1:
SMV virksomheden skal have gennemgået en energi- og ressourcescreening og afsluttet forløbet.
Desuden skal underskrevne timesedler mv. være fremsendt til NBE sekretariatet sammen med de
minimis erklæring.
Trin 2:
Virksomheden ansøger om at komme i betragtning til udarbejdelse af grøn forretningsmodel.
I forbindelse med ansøgningen kan virksomheden frit og uafhængigt vælge en konsulent
med referencer inden for området. Virksomheden er forpligtet til at gennemføre en
markedsafdækning, hvor der indhentes tilbud hos min. 3 konsulenter. Valg af konsulent skal
dokumenteres vha. markedsafdækningsformular, som findes på www.nben.dk/smv. Ansøgningen
sendes til SMV projektleder Niels Martin Frandsen på niels.frandsen@aalborg.dk.

Trin 3:
Ansøgningerne behandles løbende hver måned af en uafhængig nedsat gruppe og ud
fra fastlagte kriterier (se liste over kriterier). Valg og fravalg dokumenteres af gruppen, og
virksomhedens orienteres. Når der er givet et positivt tilsagn fra NBE kan konsulentydelsen
påbegyndes.
Trin 4:
Den grønne forretningsmodel samt dokumentation for potentialet i denne fremsendes til NBE
(opbevares fortroligt og offentliggøres ikke). Udfyldte time- og lønsedler fra forløbet fremsendes
også til NBE.
Trin 5:
NBE fremsender et online evalueringsskema til både virksomhed og konsulent, som skal besvares.
Trin 6:
Konsulenten sender faktura for opgaven direkte til NBE, som betaler den, når dokumentationen er
fyldestgørende (se trin 4).

Kriterier for at komme i betragtning til et konsulentforløb

Kriterierne herunder anvendes i vurderingen af virksomhedernes ansøgning om at gå videre til et
konsulentforløb:

1. Betydeligt forbedringspotentiale inden for energi- og ressourceeffektivisering
Ansøgningerne med de største realiserbare potentialer vil blive valgt.
I projektet vil der i gennemsnit skulle opnås potentialer på:
• Energibesparelsespotentiale: 33.000 kWh pr. år pr. virksomhed
• Ressourcepotentiale: 10 tons pr. år pr. virksomhed.
(Potentialerne er udregnet som en gennemsnitsbetragtning pr. virksomhed ud fra ambitionerne
i projektet. Såfremt at virksomheden fx har et stort ressourcepotentiale, kan forventningerne til et
energipotentiale reduceres og omvendt.)

2. Målbart potentiale (dokumentation for målbart potentiale i kWh og tons)
3. Umiddelbart realiserbart potentiale (indenfor 1-2 år)
4. Baseret på kendt teknologi, kendte løsninger (som findes på markedet)
5. Ansøgningsformularen skal være udfyldt fyldestgørende med tydelig angivelse af:
•
•
•
•
•
•

Hvilken grøn forretningsmodel der er tale om?
Størrelsesorden på forventet potentiale
Hvilken type rådgivning/sparring er der tale om?
Hvilket udbytte/produkt leveres som følge af forløbet?
Angivelse af, hvordan potentialerne forventes at kunne udløses af virksomheden
Tidsplan.

Herudover forpligter virksomheden sig til at:

• fremsende den grønne forretningsmodel til NBE
• udfylde og underskrive timesedler – samt fremsende lønsedler på virksomhedens deltagere
• underskrive samarbejdsaftale, der forpligter virksomheden til at benytte min. 100 timer ved 		
deltagelsen i et konsulentforløb på 60.000 kr., eller et timeantal forholdsvist ift. størrelsen af beløbet.
(Dette timeantal aftales med projektholder) Timerne dækker bl.a. over:
-- Indhentning af tilbud fra konsulenter (markedsafdækning)
-- Forberedelse til konsulentforløbet
-- Samarbejde med konsulenten i forhold til at udvikle den grønne forretningsmdel.
-- Administrativt arbejde, ifm. deltagelsen i projektet og konsulentforløb. (Herunder
også timeregistrering, indhent af lønsedler, kontakt med NBE, m.m.).
• besvare online evalueringsskema (både virksomhed og konsulent).

NBE’s betalingen af konsulentydelsen kan ske efter at virksomheden har opfyldt
forpligtigelserne.
I vurderingen af ansøgningerne vil følgende blive vurderet og afvejet:
• Opfyldelse af kriterierne (Vurdering af ansøgningen)
• Spredning i forskellige typer af grønne forretningsmodeller.
Bemærk, der kan ikke dækkes udgifter til rådgivning/sparring, som knytter sig til implementering/
realisering af potentialet. Den del skal virksomheden aftale og finansiere særskilt evt. med en
konsulent.

Hvilke grønne forretningsmodeller støttes

Fællesnævneren for grønne forretningsmodeller er, at de skal bidrage til at forbedre ressourceog/eller energieffektiviteten baseret på en eller flere af følgende:
•
•
•
•
•
•

Et eksisterende produkt eller en proces som gøres grønnere
Genanvendelse/optimering af restprodukt/affald som måske kan udvikles til et nyt produkt
Anvendelse af IKT til optimering af ressourcer eller energi
Helt nye funktioner eller services
Industrielle symbioser mv.
Andet, hvor et energi- eller ressourcepotentiale kan dokumenteres.

Såfremt virksomheden er medlem af NBE, anbefales det, at NBE inviteres til at deltage i konsulentforløbet for at sikre en forankring i det fremadrettede samarbejde mellem virksomheden og NBE.

Ansøgningspakken

Ansøgningspakken findes på ww.nben.dk/smv.

