DELTAG SOM
CASE-VIRKSOMHED I
UDVIKLINGSFORLØB

BÆREDYGTIG
BUSINESS
VÆRDISKABELSE GENNEM GRØN OMSTILLING
En undersøgelse fra Grøn Omstillingsfond har vist, at især mindre virksomheder har glæde af
at samarbejde med virksomhedsrådgivere i grønne projekter om alt fra forretningsudvikling,
deleøkonomi, strategisk design og servicedesign til grønne strategier og brancheteknisk viden.
Projektet BÆREDYGTIG BUSINESS inviterer din virksomhed til at deltage i et udviklingsforløb for modne og forandringsparate
virksomheder i møbel - og tekstilbranchen samt inden for biomasse og byggeri. Har du en udfordring inden for bæredygtig
udvikling, grøn omstilling eller cirkulær økonomi? Så læs mere om, hvordan du kan deltage i forløbet som case-virksomhed.
Omdrejningspunktet er et challenge-drevet forløb, hvor både rådgivere, eksperter og industrivirksomheder deltager. Til projektet rekrutterer vi et tværfagligt team af rådgivere, der skal møde virksomheder med en eller flere konkrete udfordringer, som
rådgiverteamet skal komme med løsningsforslag til. Der vil desuden være tilknyttet en facilitator og en række eksperter, som
vejleder rådgiverteamet. Ved at deltage i udviklingsprojektet får din virksomhed tilført viden og kompetencer inden for grøn
omstilling og bæredygtige forretningsmodeller.
Din virksomhed får inspiration og faglig sparring til jeres grønne strategi, og mulighed for at udvikle og trykprøve jeres grønne
ideer i samarbejde med fagfolk med mange forskellige kompetencer.
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Forløb og arbejdsform
EKSEMPLER PÅ UDFORDRINGER FOR CASE-VIRKSOMHEDER:
• Sammenhæng mellem ressourceeffektivisering og nye
forretningsmodeller.
• Leje i stedet for at eje.
• Systematisk sortering og indsamling af affald og restprodukter.
• Genanvendelse af restprodukter fra produktionen.
• Cirkulær økonomi.
• Certificering og branding

KRAV TIL DIN CASE
• Din case skal have et formål, der ligger inden for bæredygtig udvikling, grøn omstilling eller cirkulær økonomi.
• I skal have en udfordring, I ikke selv kan løse i virksomheden, som kræver ekstern sparring/kompetence.
Det kan f.eks. være af teknisk eller forretningsmæssig
karakter.
• Din case skal have potentiale for at skabe vækst og udvikling af din forretning/virksomhed (beskriv potentialet i
din ansøgning).
• Din case skal have et klart formål i forhold til din virksomhedsstrategi.

SÅDAN DELTAGER DU
Du ansøger om at deltage i udviklingsforløbet ved at udfylde
en ansøgningsformular, som du finder via linket eller QR- koden nedenfor. I formularen beder vi dig om en række oplysninger om din virksomhed.
Herefter vil der være en screeningproces, hvor BÆREDYGTIG BUSINESS udvælger et antal virksomheder blandt de
indkomne ansøgninger.
Ansøgningsfristen er den 10. oktober 2016. Du vil få svar
ultimo oktober 2016.
BEMÆRK, at du først er tilmeldt forløbet, når du har fået et
endeligt svar fra os.
Du finder ansøgningsformularen via dette link:
http://bit.ly/2cHkmu4
eller ved at scanne QR-koden:

HVAD SKAL DU BIDRAGE MED?
• Relevant viden og informationer om din virksomhed.
• Detaljeret case-beskrivelse, som vi hjælper dig med at
udarbejde.
• Din tid i form af mødedeltagelse og sparring med rådgiverteamet. I alt ca. 50 timer.
• Villighed og parathed til forandring og ressourcer til gennemførelse.

HVAD SKAL DU DELTAGE I?
• En workshopdag, hvor du mødes med rådgiverteamet,
der stiller uddybende spørgsmål til din case. Workshoppen afholdes den 6.- 7. december 2016. I deltager den 7.
december.
• 2 – 3 sparringsmøder med dit rådgiverteam, hvor du
på det sidste møde i forbindelse med den afsluttende
workshop (den 2.-3. maj 2017) får præsenteret rådgiverteamets koncept/løsningsforslag. I deltager den 2. maj.
• Et afslutningsmøde, hvor du får rådgivning om, hvordan
du kommer videre, herunder forslag til støttemuligheder.

HVORDAN SCREENER VI?
Vi vælger virksomheder på baggrund af centrale kriterier
som miljøbelastning, ressourceoptimering, parathed til grøn
omstilling samt vækstpotentiale.
IPR
Din virksomhed ejer rettighederne til det færdige koncept/
løsningsforslag, som rådgiverne har udviklet.
Der vil blive indgået en samarbejdsaftale mellem din virksomhed og rådgiverteamet ved udviklingsforløbets start.

Det siger casevirksomhederne fra hold 1
Marketing manager Michael Hübertz, der repræsenterede Nordisk Company, som
producerer outdoor udstyr, har svært ved at få armene ned af begejstring:
Rådgiverne bidrog med og bragte mange forskellige kompetencer i
spil, og det er helt klart mit indtryk, at løsningen bliver bedre, når den
kommer fra team af rådgivere med forskellige spidskompetencer. Det
kræver naturligvis, at vi som virksomhed åbnede dørene fuldt op og
gav dem adgang til ellers fortrolige oplysninger og tal. Dette gjorde, at rådgiverne
kunne bruge tiden på at arbejde og ikke lede efter oplysninger. Det er simpelthen
afgørende, at vi spiller med helt åbne kort og deler viden for at komme i mål med
de bedste løsninger. Især omkring ny viden på materialefronten må vi ’flashe’ vores
erfaringer og vise andre de nye bæredygtige veje, man kan gå.

Projekt- og udviklingskoordinator Brian Sørensen,
Gardin Lis, udtaler:
Den nye forretningsmodel er baseret på
leje/leasing og take-back af produkter
for at genanvende materialerne, eksempelvis polyester og aluminium. Rådgiverteamet har i arbejdet med den grønne forretningsmodel bidraget med værdifulde input, nye vinkler og
en handlingsplan, som vi kan bruge i det fremtidige
arbejde med at udrulle modellen og virkeliggøre forretningspotentiale.

Direktør Peter Wibroe, Holse & Wibroe, siger:
Hele forløbet og deltagelse i BÆREDYGTIG BUSINESS
har vist sig som en god investering, vi generelt burde
sætte mere tid af til. Rådgiverne var gode til at se
vores forretningsområde fra forskellige vinkler, for
vi tænker jo meget på det samme selv. Det bedste ved at møde
nye mennesker med andre kompetencer er at tænke andre veje og
åbne op for nye tanker – ikke mindst markedsføringsmæssigt. Det
er kort sagt skønt at få noget nyt at rode med i hovedet og blive
sparket lidt ud af kurs.

Praktiske oplysninger
Tid og sted

Har du spørgsmål?

Opstartsworkshoppen afholdes hos:
Dalum Landbrugsskole
Landbrugsvej 65
5260 Odense S

Joan Knudsen
Innovationsnetværket Lifestyle & Design Cluster
joan@ldcluster.com
+45 4242 1243

Efterfølgende møder aftales mellem virksomhed og
rådgiverteam.

Rikke Lillelund Wetterstrøm
Innovationsnetværk Service Platform
rikke.wetterstroem@alexandra.dk
+45 5118 1182

Opstart den 7. december med efterfølgende møder
frem til maj 2017.

Pris

Det er gratis at deltage.
Mødemateriale og forplejning er inkluderet.

Aktørerne bag BÆREDYGTIG BUSINESS

Hvis du har spørgsmål vedrørende BÆREDYGTIG
BUSINESS, er du velkommen til at kontakte:

