FIND NYE VEJE TIL EN
BEDRE BUNDLINJE
Få gratis hjælp til en bedre bundlinje og giv din virksomhed en grønnere profil
Bæredygtig Bundlinje Bornholm gør din virksomhed grønnere og mere rentabel ved at tage din
forretningsmodel under lup i forhold til ny merværdi, kundebehov eller grønnere partnerskaber. Vi kigger
også på energi- og materialebesparelser i jeres forbrug.
Din virksomhed får et gratis forløb, der munder ud i en grøn forretningsplan. En forretningsplan, der
forbedrer din virksomheds konkurrenceevne, energi- og ressourceeffektivitet og dermed din bundlinje.

Når din virksomhed deltager i Bæredygtig
Bundlinje Bornholm, får du glæde af:
MATERIALER

GENBRUG

PRODUKTION

•

En gennemgang af din virksomheds produkter
og processer for at afdække din virksomheds
grønne potentialer.

•

Konkrete anbefalinger til din virksomhed, der
kan forbedre jeres bundlinje

•

Adgang til workshops og netværk med andre
virksomheder

•

Konsulenthjælp til at udvikle en grøn forretningsplan med miljømæssige og økonomiske
gevinster.

•

Værktøjer til at nå nye kundegrupper

•

At være attraktiv for den bedste arbejdskraft

FORBRUG
DISTRIBUTION

Energigirigtig adfærd var vejen til
energibesparelser for kurhotel

Kundernes krav til emballage giver nye
brandingmuligheder for chokoladeproducent

Skodsborg Kurhotel har i Bæredygtig Bundlinje fundet
besparelser på køkkenapparater, særligt køl, opvask og ovne, og
energiadfærd i køkkenerne til en årlig energibesparelse på 52.450
kWh, svarende til 12,2 tons CO2 årligt. Investeringerne på 66.000
kroner har en tilbagebetalingstid på 0,8 år.

Sv. Michelsen er i Bæredygtig Bundlinje ved at få undersøgt,
hvordan de sociale medier og adfærdspåvirkning kan få deres
kunder til at genbruge emballagen derhjemme til andre formål,
og på den måde forlænge emballagens levetid.

Den største besparelse for virksomheden ligger i at forfølge
adfærdsmæssige ændringer, som vurderes til at kunne reducere
energiforbruget med cirka 8 procent.

De undersøger også mulighederne for at optimere deres
klimaskærm og varmtvandspumper, overgå til LED-belysning og
installere solceller. Tiltag, der kan give en samlet CO2-besparelse
på 17,4 tons per år.

>>

HVAD KAN EN GRØN FORRETNINGSPLAN HANDLE OM?

I projektet udvikler vi en skræddersyet grøn forretningsplan, der har fokus på de tiltag, miljøeffekter og
handlingsplaner, der har størst potentiale for din virksomhed. Det kan eksempelvis handle om:
ENERGIEFFEKTIVITET- OG BESPARELSER
Vi undersøger, hvorvidt din virksomheds kan spare på energi- og ressourceforbruget. Det
kan for eksempel handle om at udnytte overskudsvarme eller at indføre bedre styring og
arbejdsgange.
AFFALD SOM EN RESSOURCE
Vi undersøger om jeres restprodukter, materialer eller halvfabrikata i produktionen kan
genanvendes eller udnyttes hos en anden virksomhed. Der vil være særlig fokus på at
omsætte affald til byggematerialer.
GRØN FORRETNING
Her arbejder vi med at tydeliggøre miljøhensynet i kerneforretningen. Der kan være nye
forretningskoncepter og kundesegmenter at vinde, ved at tænke miljø ind i kerneforretningen. Men alle virksomheder, der ønsker at styrke effekten af Bright Green Island-platformen kan opnå individuel sparring.

HVEM KAN DELTAGE I BÆREDYGTIG BUNDLINJE BORNHOLM?

Små og mellemstore virksomheder med potentiale for materiale- og energibesparelser på Bornholm kan
deltage i projektet. Det er gratis at deltage.
Læs mere om projektet på www.gate21.dk/baeredygtigbundlinjebornholm

HVAD SKAL DIN VIRKSOMHED BIDRAGE MED?

Som virksomhed i Bæredygtig Bundlinje Bornholm skal du bidrage med engagement, motivation og timer.
Hver virksomhed modtager energi- og materialescreening, processtøtte, et struktureret forløb og adgang
til rådgivere, samt mulighed for investeringsstøtte.

HVORDAN DELTAGER DIN VIRKSOMHED?

Vælg mellem de to forløb og tilmeld din virksomhed ved at kontakte:
Anne Thomas, projektleder, Gate 21
anne.thomas@gate21.dk
+45 31 38 70 03

Fagspecifikt forløb
•
•
•
•

Fagspecifik forretningsplan inden for energi,
turisme eller materialer
Netværksbaseret forløb
Virksomheden bidrager med cirka 30 timer
Forløbet forventes at vare 8 måneder

Individuelt forløb
•
•
•
•

Helhedsorienteret forretningsplan med
mulighed for anlægsstøtte
Få konsulentstøtte på op til 70.000 kroner
Virksomheden bidrager med cirka 100 timer
Forløbet forventes at vare 8 måneder

PROJEKTETS PARTNERE

Bornholms Affaldsbehandling (BOFA), Bornholms Energi og Forsyning (BEOF), Bright Green Island (BGI),
Business Center Bornholm (BCB), Bornholms Regionskommune, Teknik og Miljø (TM), Destination Bornholm (DB), Energitjenesten Bornholm, Center for Regional- og Turismeforskning (CRT) og Gate 21.
Bæredygtig Bundlinje Bornholm er støttet af EU’s Regionalfond og Vækstforum Bornholm.

