Hvem kan deltage?
Bæredygtige Synergier kan være noget for dig hvis:
•
Du repræsenterer en lille eller mellemstor virksomhed
•
Du er nysgerrig og motiveret for at skabe energi- og ressourcebesparelser i din
virksomhed i samarbejde med andre virksomheder
•
Du er lokaliseret i området 9220 Aalborg Øst. Er du ikke lokaliseret i 9220, så kontakt os,
da vi har mulighed for at udvide med virksomheder udenfor området.

VÆKST OG SYNERGI
i 9220

Hvad kræver det?
Deltagelsen er gratis. Virksomheden forpligter sig dog til at bruge 60 timer i hele forløbet gennem deltagelse i interview, workshops, mv. Gennemførelse af industrielle symbioser er ikke
et krav, men der forventes at blive mulighed for de virksomheder der ønsker det, at kunne få
tilskud til implementeringen.

Projektet Bæredygtige Synergier er et
samarbejde mellem:

GRATIS hjælp til
udvikling af en

Og støttet af:

Har du lyst til at vide mere?
Du kan læse mere om projektet på www.baeredygtigesynergier.dk.
Du er altid velkommen til at kontakte projektleder Lone Kørnøv på tlf. 23104448,
lonek@plan.aau.dk eller Ivar Lyhne på tlf. 51422310, lyhne@plan.aau.dk
Der er andre gode EU-støttede tilbud til grøn forretningsudvikling i Nordjylland og hvis du er
interesseret i at optimere ressource og energiforbrug på din egen virksomhed, kan du finde
kontaktoplysninger til de andre muligheder på vores hjemmeside.
Illustrator: Anton Malmkjær Møller

cirkulær
forretningsmodel

Som virksomhed kan du opnå:

Stærkt lokalt tilbud
Aalborg Havn og Erhvervsnetværk 9220 har
sat ambitiøse mål for at tilskynde grøn forretningsudvikling i 9220. Nu har ambitionerne
fået et boost gennem EU støtte for millioner
til virksomheder i 9220.

Støtten er for de virksomheder, der vil indgå i
nye samarbejder baseret på industrielle symbioser. Disse virksomheder vil få et GRATIS
forløb, der munder ud i en økonomisk attraktiv og grøn forretningsmodel.
Er du en af dem?

Hvad er industrielle symbioser?
Industriel symbiose er et samarbejde mellem
to eller flere virksomheder, hvor f.eks. affald
eller biprodukter fra én bliver til ressource for
en anden. For dig som virksomhed handler
industriel symbiose om at skabe økonomiske
attraktive forretningsmodeller, der samtidig er
bæredygtige. Det er der en række eksempler
på i 9220.

Har du fx en affaldsrest eller et biprodukt,
som virker for godt til at smide væk? Eller
bruger du et materiale i produktionen, som
du tror, andre bortskaffer? Har du en idé i
skuffen, som du ønsker (gratis) hjælp til at
undersøge muligheden? Så er projektet lige
noget for dig!

•
•
•
•
•
•

En afdækning af din virksomheds potentialer for forretningsudvikling gennem
industrielle symbioser
En meget attraktiv ”pakke”, hvor du bliver hjulpet på vej til at finde de rigtige
samarbejdspartnere og får gratis konsulenthjælp til at udvikle en forretningsmodel
Reducerede omkostninger til nye materialer og affaldsbortskaffelse
Mindre ressourceforbrug og CO2-udslip
Styrket grøn profil og synlighed igennem projektet
Øget konkurrenceevne og nye forretningsmuligheder

Projektets forløb
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Kortlægning af ressourcer
i området for at vælge de
mest lovende indsatser

Matchmaking mellem
relevante virksomheder
med henblik på symbioser

2

4

Udvælgelse af
virksomheder med
største potentialer

Udarbejdelse af grønne
forretningsmodeller

ERHVERVSNETVÆRK 9220 ANBEFALER:

”VÆR MED – FOR DET ER GOD FORRETNING”
Med ”Bæredygtige Synergier” får vi som virksomheder hjælp hele
vejen til at se potentialet, finde relevante samarbejdspartnere – og
få tingene til at ske. Vær med – for det er en meget god forretning,
opfordrer Morten Christensen, formand for ErhvervsNetværk 9220.

Forløbet er igangsat, og virksomheder skal vælges fra marts og matchmakes frem til oktober
2018.
Udviklingen af din og andre virksomheders grønne forretningsmodel udarbejdes
løbende i projektet - og så snart de mest attraktive løsninger identificeres.

