
  Sæt fart på dine grønne tiltag og din vækst

Har du skabt grønne løsninger til affaldshåndtering, genanvendelse eller fx lavere 
miljø- og klimabelastning? Her får du ny viden, den rette samarbejdspartner og 
tæt sparring, så du kan nå din virksomheds mål. 

DU FÅR:

  en grøn omstillings- og forret-

ningsplan med konkrete han-

dlingspunkter for netop din 

virksomhed 

  sparring med en erfaren forret-

ningsudvikler og et stærkt part-

nerskab 

  adgang til et lokalt og interna-

tionalt netværk af stærke videns- 

og samarbejdspartnere 

  branding af din virksomhed og 

dine produkter i ind- og udland

  mulighed for tilskud på 50 % til 

indkøb af maskiner, udstyr og test 

- dog max. 350.000 kr.

Få sparring til, hvordan du optimerer, skalerer og styrker din 

grønne forretningsmodel. Et stærkt regionalt partnerskab er klar 

til at sikre, at din virksomhed både bliver mere konkurrencedygtig 

og bidrager til et bæredygtigt samfund.

Green Change Zealand styrker virksomheder i Region Sjælland, 

som allerede har udviklet innovative grønne løsninger, produkter 

eller services, men som mangler det sidste skub til at komme helt 

i mål.

UNIK ADGANG TIL NETVÆRK, VIDEN OG FORSKNING

Gennem forløbet får du sparring til ressource- og energireduk-

tion enten i din virksomhed eller i din virksomheds værdikæder. 

Samtidig bliver du koblet sammen med lige præcis de spar-

ringspartnere. som din virksomhed har behov for inden for in-

dustriel symbiose eller cirkulær økonomi. Du kan fx få adgang 

til forskning fra DTU eller til højtuddannet arbejdskraft og spe-

cialister - Regionalt, nationalt eller internationalt. 



PRIS
5.000 kr. plus moms, samt at I  

bidrager med 200 timer over 1-2 år.

DELTAGERKRAV
CVR-nr. i Region Sjælland.

THOMAS ØSTERGAARD JØRGENSEN

Forretningsudvikler  I  Erhvervshus Sjælland

Mobil: 61884631

E-mail: toj@ehsj.dk

JULIE TRIBLER BACH

Projektleder  I  Erhvervshus Sjælland 

Mobil: 53727101

E-mail: jtb@ehsj.dk

KONTAKT OS

  OPSTARTSMØDE
Du bliver introduceret til forløbet, og forretningsudvikleren sætter sig ind i din virksomheds behov.

SPARRING MED FORRETNINGSUDVIKLER/PARTNER
Du får et skræddersyet forløb med udgangspunkt i din virksomheds potentiale i tæt 

samarbejde med vores erfarne forretningsudvikler og en nøje udvalgt samarbejdspartner. 

Sammen sætter I fokus på de områder din virksomhed bør fokusere på for at komme i mål.

  NETVÆRK MED PARTNERE
Din virksomhed får adgang til relevant viden, netværk, aktører og forskning, samt faglig sparring 

om industriel symbiose og cirkulær genanvendelse, fx med forskere/studerende fra regionens vid-

eninstitutioner, store virksomheder, samt private rådgivere.

 

GRØN OMSTILLINGS- OG FORRETNINGSPLAN
Sammen med dine samarbejdspartnere på forløbet udarbejder du en grøn forretningsplan 

med konkrete handlingspunkter for dit videre arbejde med den grønne forretningsmodel.

  MULIGHED FOR TILSKUD
 Du får mulighed for tilskud på 50 % til indkøb af maskiner, udstyr og test - dog max. 350.000 kr. 

SE MERE PÅ: 
www.ehsj.dk/green-change

SÅDAN FÅR GREEN CHANGE ZEALAND DIN VIRKSOMHED VIDERE
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