
Introduktion til 
bæredygtighed

Støtteordninger og muligheder

Åbenrå, den 16. marts 2021



Vi vil se nærmere på:

Kort introduktion til Erhvervshuset

Relevante støtteordninger
Finansielle muligheder

Og hvordan, du kan komme videre



Erhvervshus 
Sydjylland

• Adresse i Vojens

• 1 af i alt 6 nye erhvervshuse i Danmark

• Dækker 13 sydjyske kommuner

• Supplement til kommunernes erhvervsservice

• Knudepunkt for tværgående samarbejde og videndeling

• 30 medarbejdere (feb. 2019)



Kompetenceområder:

• Finansiering

• Salg og markedsføring

• Bæredygtighed

• Ejerskifte

• Eksport

• Digitalisering

• Strategi og ledelse

• LEAN

• Produktionsoptimering

• Automatisering

• Iværksætteri 

• Internationalisering

• …og mange flere

Forretningsudvikling:

Uvildig sparring 



Modtage voucher på kr. 90.000 til 
udvikling af bæredygtig/cirkulær 
forretningsmodel

Man skal have vækstambitioner.

Enten via privat rådgiver eller ved 
deltagelse i workshops.

Målgruppe: virksomheder op til 249 
ansatte, som er relativt uerfarne. 

Der er ingen branche præferencer. 

Læs mere her: https://ehsyd.dk/gco

Cirkulær Grøn Omstilling

https://ehsyd.dk/gco


DAGENS TILBUD:

75.000 DKK til kompetenceudvikling

Kræver 5 deltagere

Timefinansieres

Beløbet lægges ud i første omgang

Udmøntes efter først-til-mølle-princip

Vækstrettet kompetenceudvikling

Bæredygtigt byggeri

Eks. DNGB certificering, brandkurser, projektledelse m.fl.



Tilskud fra Energistyrelsen: 
https://ens.dk/ansvarsomraader/energi
besparelser/virksomheder/erhvervstilsk
ud-til-energieffektiviseringer

Afsat henved 3 mia. DKK frem mod 
2029

Fokus på: Varmepumper, LED, 
Varmegenvinding samt Optimering af 
Procesanlæg

Pulje åben fra 15/3 til 29/3 2021

Der skal udarbejdes ansøgning, 
tidsplan samt budget

Energitilskud

https://ens.dk/ansvarsomraader/energibesparelser/virksomheder/erhvervstilskud-til-energieffektiviseringer


Grønt Udviklings- og 
Demonstrationsprogram – der kan søges 
til Udvikling, Demonstration, Netværk

Projektstørrelse: 250.000 – 15. mio DKK

Fokus: Bæredygtig/økologisk produktion I 
fødevareerhverv, værdikæder

Målgruppen er: iværksættere, 
producenter, forskere

Læs mere her: 
https://lbst.dk/tilskudsguide/groent-
udviklings-og-demonstrationsprogram-
gudp/#c47953

Miljøstyrelsen -GUDP 

https://lbst.dk/tilskudsguide/groent-udviklings-og-demonstrationsprogram-gudp/#c47953


• Medfinansierer projekter, der 
understøtter grøn omstilling

• Fokus på energi, miljø og ressourcer

• Målgruppen er: private 
virksomheder, almene 
boligselskaber, selvejende offentlige 
selskaber (-tilskud fra det offentlige)

• Se mere: https://gronfond.dk/

Danmarks Grønne 
Investeringsfond

https://gronfond.dk/


IFU er en statslig fond – se mere her: 
www.ifu.dk

Understøtter realiseringen af FN’s 
Verdensmål.

Investeringer sker på et kommercielt 
grundlag i form af aktiekapital, lån, 
garantier i udviklingslande og 
vækstmarkeder

Pt. investeret i mere end 1.300 
selskaber i over 100 lande i Afrika, 
Asien, Latinamerika og dele af Europa

IFU

http://www.ifu.dk/


Dit næste ”Grønne skridt”

✓ Find din virksomheds nuværende ståsted og få overblik over din forretningsmodel

✓ Se på dine omgivelser, interessenter og interne ressourcer – hvor giver det mening at rette 
fokus på kort bane og længere sigt?

✓ Lav en plan for de aktiviteter, der er nødvendige for at du kan komme videre mod de første 
milepæle – herunder også en plan for din kommunikation til interessenterne. Allerede her kan 
du få de første gevinster

✓ Vi sparrer gerne på din bæredygtige udvikling – gratis og uvildigt

✓ Tjek www.ehsyd.dk

http://www.ehsyd.dk/

