Bliv grønnere
og spar penge
Projekt ”Bæredygtig vækst gennem energi- og ressourceeffektive små og mellemstore
virksomheder”er igangsat af Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark (NBE) i tæt
samarbejde med alle nordjyske kommuner. Projektet har til hensigt at gøre Nordjylland grønnere
og samtidigt øge bundlinjen for de deltagende virksomheder. I forbindelse med dette søger vi
100 små og mellemstore virksomheder til deltagelse.
Projektet er støttet af EU gennem Den Europæiske Fond for
Regionaludvikling, og mere information om projektet findes
på www.nben.dk/smv. Vil du være med, så kontakt enten din
lokale erhvervskonsulent eller miljøsagsbehandler.

Det får du:
•
•
•
•

Et hold eksperter gennemgår din virksomhed ved en
screening af energi- og ressourcepotentialer
En ressourceplan med kortlagte potentialer for
besparelser
Et overleveringsmøde, hvor ressourceplanen
præsenteres
Muligheden for at søge støtte på 60.000 kr. til et
valgfrit konsulentforløb til udarbejdelse af en grøn
forretningsplan, der skal bidrage til at forbedre energiog ressourceeffektiviteten. Dette kunne eksempelvis
være:
•
•
•

•

At gøre et eksisterende produkt eller proces
grønnere
Genanvende eller optimere et restprodukt,
således det kan udvikles til et nyt produkt
Etablere samarbejder med andre virksomheder

Muligheden for at være foregangsvirksomhed, ved:
•
•

At inspirere og blive inspireret af andre
virksomheder
At få tilført ny faglig viden fra Eniig og Aalborg 		
Universitet (AAU)

Målgruppen er små og mellemstore virksomheder, der:
Opfylder EU’s krav til SMV-virksomheder, dvs.:
• Ikke har over 250 årsværk
• Kun én af værdierne for balancen eller årlig
omsætning må overstige hhv. 43 mio. euro
(balancen) eller 50 mio. euro (omsætning).

Hvad kræves der af din virksomhed:
• Eniig gives fuldmagt til at analysere elforbrug
• Data på de største posteringer i råvarer udleveres til
NBE
• Det forventes, at virksomheden bruger ca. 30 timer i
forbindelse med et screeningsforløb, ved forarbejde,
samt aktiv deltagelse i screeningen og overlevering
af resultater
• De deltagende medarbejdere skal udfylde et nemt
tilgængeligt timeregnskab over afholdte timer, og
aflevere lønsedler
• Går din virksomhed videre til konsulentforløbet til en
grøn forretningsmodel forventes det, at der bruges
ca. 100 timer.
Konsulentforløb
Hvis du ønsker at deltage i konsulentforløbet til en
grøn forretningsplan, skal du kontakte din lokale
erhvervskonsulent eller miljøsagsbehandler.
Udvælgelsen af SMV’er til at indgå i konsulentforløbet
foretages af en uvildig, kvalificeret udvælgelsesgruppe,
hvor NBE og erhvervskonsulenter er repræsenterede.
Ved deltagelse i konsulentforløbet til en grøn
forretningsmodel er din virksomhed forpligtet til at
markedsafsøge tilbud ved min. 3 konsulenter. Det
udarbejdede materiale samt al øvrig dokumentation
håndteres fortroligt efter GDPR forordningen

Netværk for Bæredygtig
Erhvervsudvikling
NordDanmark

Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark
NBE er et netværk, hvor virksomheders arbejde med
bæredygtighed videreudvikles. Netværkets formål
er at styrke virksomheders konkurrenceevne gennem
målrettet indsats i retning af miljø- og energimæssig
bæredygtighed. Mange virksomheder har haft glæde
af NBE’s arbejde ved bl.a. at indgå i industrielle
symbioser, hvor én virksomheds restprodukt får nytte
hos en anden virksomhed. Medlemmerne oplever stor
glæde ved at være samlet i et netværk med andre,
som også ønsker at udvikle deres virksomheder i en
bæredygtig retning. Som medlem af NBE kan din
virksomhed opleve disse fordele ved at have adgang til
forskning og andre virksomheders erfaringer.
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