Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark (NBE) giver din virksomhed et øget fokus på
bæredygtighed og på den baggrund mulighed for at identificere varige forbedringer.
Der kan være øget produktivitet og konkurrencefordele ved, at miljø og bæredygtighed bliver en del af den
daglige virksomhedsdrift og -udvikling.
Formål
NBE har fokus på at fremme bæredygtig
forretningsudvikling hos virksomheder. Der
samarbejdes om optimeringer af fx energiog ressourceanvendelsen. Desuden gives
der inspiration til innovation og udvikling
af nye forretningsmodeller inden for grøn
omstilling.
Handlinger
Som medlem af NBE er det muligt at
få
en
bæredygtighedsscreening
af
virksomheden.
På
screeningen
får
virksomheden besøg af et hold med
repræsentanter fra Aalborg Universitet,
Eniig (tidligere Energinord), kommunen og
erhvervskontoret. Virksomheden stiller med
relevante funktionsmedarbejdere og/eller
ledelsen.

Sparring mellem virksomheder
En central del af netværket handler om
videns
deling
og
erfaringsudveksling
omkringarbejdet med miljø og bæredygtighed, hvilket foregår på netværksmøderne.
Netværksmøder
• Afholdes 4 gange årligt
• Foregår hos de deltagende 		
virksomheder
• Er tematiseret efter ønsker
Ud over de større netværksmøder afholdes
der andre møder ca. en gang om måneden.

Resultatet af screeningen er en liste med
mulige indsatsområder. Herudfra udvælger
virksomheden de projekter, der ønskes
igangsat i samarbejde med NBE.
En anden service i netværket er et samarbejde omkring strategisk udvikling
inden for grøn omstilling. I netværket
kaldes dette forløb “Plan for Bæredygtig
Forretningsudvikling“.
Tidsplan
Bæredygtighedsscreeningen samt
projekter m.v. aftales individuelt efter virksomhedens behov.
Eksempel på et forløb i NBE

Løbende netværksmøder

Medlem af NBE

Bæredygtighedsscreening

Projekter

Plan for Bæredygtig Forretningsudvikling

Rundvisning hos Gabriel A/S i forbindelse med et
netværksmøde.

Udbytte af deltagelse i NBE:
• En gennemgang af produktion
og produkter
• Bæredygtig forretningsudvikling
• Input fra erhvervs- og energikonsulenter
• Vidensdeling med andre virksomheder
• Eventuel tilknytning af studerende eller
forskere fra AAU
• Der opfordres til, at virksomheden 		
deltager med 2 deltagere, da det 		
sikrer vidensdeling i egen organisation
• Samarbejde med kommunen
Hvem kan være med?
NBE fokuserer på virksomheder i de nordjyske kommuner, som kan se muligheder
i at have fokus på grøn omstilling. Der er
ingen krav til virksomhedens størrelse eller
type.

Pris
NBE har et medlemskontingent for
virksomheder. Pris pr. år:

Ansatte

Pris pr. år

0-5

2.000 kr.

6-10

5.000 kr.

11-50

10.000 kr.

51+

15.000 kr.

Hvem er bag?
Kommunerne
Kommunerne har et stort kendskab til virksomhederne og kan hjælpe virksomheder
med at være på forkant i forhold til krav
fra bl.a. EU og Staten. NBE koordinerer i
samarbejde med kommunerne projekt-,
praktik- og kursusforløb for virksomhed
erne.
Eniig
Eniig hjælper med at afdække, hvilke muligheder virksomhederne har for at reducere
deres energiforbrug.
Aalborg Universitet
Aalborg Universitet bidrager med ekspert
viden inden for bl.a. cirkulær økonomi og
innovation.
Erhvervskontorerne
Det lokale erhvervskontor yder vejledning og
assistance i forhold til erhvervsfremmende
programmer og inspirerer på tværs af brancher.
Kontakt
Jammerbugt Kommune
Miljøsagsbehandler
Inger Hebsgaard
Email: inh@jammerbugt.dk
Telefon: +45 4191 2354
Erhvervskonsulent
Flemming Jensen
Email: flj@jammerbugt.dk
Telefon: +45 4191 3971

