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Temadag om den nordjyske bioøkonomi
 
4. marts kl. 13-17: Temadag om den nordjyske bioøkonomi
Netværk for Bæreydgtig Landbrugsuvdikling er vært for en
spændende temadag, hvor vi sammen vil tegne retningen for,
hvordan vi i Nordjylland skal samarbejde på tværs af
bioøkonomien. Der vil være fokus på relevante tværgående
temaer, og deltagerne er håndplukkede virksomheder og
aktører, som er væsentlige spillere i den fremtidige cirkulære
bioøkonomi.

Cirkulære udbud
 
5. marts kl. 9-15: Cirkulære udbud - hvorfor og hvordan?
Cirkulære indkøb hos det offentlige kan gøre en stor forskel:
Trække virksomheder i en mere bæredygtig retning, skabe
mindre affald og mindske CO2-aftrykket. Kom til seminar om
cirkulære udbud og bliv klogere på jura, metoder og praksis.
Arrangeres i samarbejde med Aalborg Kommune, AAU, KTC,
POGI, Forum for Bæredygtige Indkøb og EENA.

Blå bæredygtighed
 
10. marts kl. 8.30-13: Bæredygtighed i det maritime - er I i gang
med en bæredygtig omstilling?
 
Kom med til en spændende formiddag, hvor en række
interessante indlægsholdere vil dele deres viden og erfaring
med at arbejde bæredygtigt i det maritime. Du vil få god
inspiration til, hvordan I selv kan komme i gang i jeres
virksomhed. Dette sker igennem konkrete maritime eksempler,
værktøjer og støttemuligheder, der kan støtte jer i processen.

Partnerskaber og generalforsamling
 
23. april kl. 16-19: Netværksmøde om partnerskabers rolle i
den grønne omstilling + generalforsamling
 
NBE inviterer til spændende netværksmøde om partnerskabers
rolle i den grønne omstilling. Erhvervsminister Simon Kollerup
holder oplæg, der er mulighed for at tilmelde sig en
rundvisning i Alfa Lavals testcenter, og så afholder vi årets
generalforsamling.
 

https://nbe.clients.ubivox.com/not_available_in_tests/
https://nben.dk/2020/02/4-marts-2020-temadag-om-den-nordjyske-biooekonomi
https://nben.dk/2020/01/5-marts-2020-cirkulaere-udbud-hvorfor-og-hvordan
https://nben.dk/2020/02/baeredygtighed-i-det-maritime-er-i-i-gang-med-en-baeredygtig-omstilling
https://nben.dk/2020/02/23-april-2020-netvaerksmoede-om-partnerskaber-generalforsamling


 
Arrangementet finder sted hos Alfa Laval i Aalborg og er inkl.
spisning. Nærmere detaljer om programmet følger, men sæt
allerede nu kryds i kalenderen! 

Det Grønne Rejsehold rykker ud igen
 
Det Grønne Rejsehold rykker ud til NBE-virksomheder - og i år
både til foråret og efteråret! Rejseholdet består af
nyuddannede kandidater, der hjælper virksomheder med at
udvikle nogle af de bæredygtige initiativer, som hverdagen i
virksomheden måske ikke rummer tid, ressourcer eller viden til.
Samtidig skaber projektet grobund for beskæftigelse af
nyuddannede i det nordjyske.  
 
Kunne din virksomhed have glæde af at få besøg af Det Grønne
Rejsehold? Så kontakt projektleder Maria Kristiansen på
maria.kristiansen@aalborg.dk Årets første rejsehold går i gang
den 28. april. 

Læs mere om Det Grønne Rejsehold!

Besøg NBEs hjemmeside 
 
Find os på LinkedIn

Få din virksomheds historier i nyhedsbrevet.
Skriv til nben@aalborg.dk
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