FIND NYE VEJE TIL EN
BEDRE BUNDLINJE
Få gratis hjælp til en bedre bundlinje og giv din virksomhed
en grønnere profil med Bæredygtig Bundlinje Bornholm
Ved at spare på materialer eller energi, kan din virksomhed både blive grønnere og mere rentabel.
Det kan Bæredygtig Bundlinje Bornholm hjælpe dig med. Du kan også få sat din forretningsmodel
under lup efter ny grøn merværdi, særlige kundebehov eller grønnere partnerskaber.
Det sker gennem et forløb med workshops og sparring.

DET FÅR DU UD AF AT VÆRE MED
Projektet fokuserer primært på tre brancher:
Turisme, håndværk og fremstilling, herunder fødevarer.
• Vi gennemgår din virksomheds produkter og
processer for at afdække grønne potentialer

MATERIALER

GENBRUG

PRODUKTION

• Du får lavet en indledende energi-audit på din
virksomhed
• Du får konkrete anbefalinger, der kan forbedre din
bundlinje
FORBRUG

• Deltagelse på en indledende workshop med
10-20 andre virksomheder, hvor I får de første
værktøjer til at forberede og udarbejde en enkel
og overskuelig grøn forretningsplan gennem det
efterfølgende temaforløb
• Tema- og netværksmøder efter eget valg (se
næste side)
• En afsluttende workshop til at færdiggøre den
endelige grønne forretningsplan, der skal sikre dig
en bedre og grønnere bundlinje
• Adgang til at kunne søge om investeringstilskud

DISTRIBUTION

HVEM KAN DELTAGE?
Små og mellemstore virksomheder med
potentiale for materiale- og energibesparelser på
Bornholm kan deltage i projektet.
Det er gratis at deltage, men det kræver
engagement, motivation og cirka 30 timer.
Virksomheden skal udpege en kontaktperson på
ledelsesniveau til samarbejdet.
KONTAKT

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), Center for Regional- og
Turismeforskning (CRT) og Gate 21.
Bæredygtig Bundlinje Bornholm er støttet af EU’s
Regionalfond og Vækstforum Bornholm.

Projektleder Anne-Sofie Hattesen, Gate 21
anne-sofie.hattesen@gate21.dk

HVILKE VIRKSOMHEDER DELTAGER?

Blandt de deltagende virksomheder er:
Hotel Balka Strand, Pension Sandbogård,
Karamelkompagniet, Lehnsgaard, Almeborg,
PL Beton, Tejn Smedeforretning og Folkemødet

WORKSHOPKATALOG: BÆREDYGTIG BUNDLINJE BORNHOLM
Der er tre hovedtemaer, og du kan frit vælge, hvilke workshops du vil deltage i.
Enkelte workshops går på tværs af temaerne og gentages.

TEMA: ENERGI
•
•
•
•

Energieffektivisering
Varmepumper og overskudsvarme
Vedvarende energi
Kørsel, logistik og brændstof

3. september
2019

TEMA: MATERIALER
•
•
•

Kan cirkulær økonomi
være vejen frem?
+ Kick-off for Hold 2

Madaffald
Emballage
Ressourceoptimering

TEMA: GRØN SERVICE
OG TURISME
•
•
•

Grønne mærkningsordninger
Branding og bæredygtighed
Grønt servicedesign

• Vi tager spadestikket dybere i forhold til at arbejde målrettet
med cirkulær økonomi.
• Gennemgang af cases og værktøjer
• Introduktion til certificeringskrav

8. oktober
2019

Klimavenlig mad

• Grøn forretningsmodel med fokus på leverandørkæder og
muligheder ved at gå i dialog med leverandører
• Krav, forventninger, erfaringer og mulighed for innovation
• Konkrete eksempler på virksomheder der har indgået
samarbejde med underleverandører

13. november
2019

Energieffektiv adfærd
og gode arbejdsgange

• Et hjemme-hos-møde, der sætter fokus på gode
arbejdsgange i en virksomhed
• Sådan arbejder man med ændring af adfærd. Vigtigheden og
effekter af medarbejderinvolvering

4. december
2019

Fra grøn
forretningsplan til
implementering

• Bæredygtighed som ledelsesværktøj
• Implementering af miljøarbejdet
• Sådan finder man baseline

14. januar
2020

Oplæg om procesenergi
og udnyttelse af
energikilder

• Introduktion til procesenergi
• Vedvarende energikilder – pros & cons

26. februar
2020

Grøn mærkning for let
øvede

• Hvordan man kan arbejde med den grønne profil og en bedre
bundlinje gennem brug af mærkningsordninger
• Overblik over de metoder, fordele og ulemper, der er knyttet
til certificering og eksempler på, hvordan man kommer i
gang

18. marts
2020

Fra grøn
forretningsplan til
implementering

• Et afsluttende møde, hvor man arbejder konkret med
forretningsplanen for implementering

14. april 2020

Cirkulær økonomi for
let øvede

• Bornholm viser vej - Fokus på erfaringsudveksling og sparring
med rådgivere

6. maj
2020

Fra grøn
forretningsplan til
implementering

• Et afsluttende møde, hvor man arbejder konkret med
forretningsplanen for implementering

