BOOST DIT SALG MED EN GRØN FORRETNINGSMODEL

Vi tilbyder penge, rådgivning og netværk
– du får bedre konkurrenceevne og øget indtjening
FÅ INTENSIV HJÆLP TIL UDVIKLING AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER
• Har din virksomhed ambitioner om at tjene penge på den igangværende grønne omstilling?
• Kræver det at jeres nuværende forretningsmodel omstilles eller har I en ny god ide til et grønt marked?
• Er I parate til at forpligtige jer til et intensivt vækstprogram, hvor vi går i dybden med jeres muligheder
og udfordringer?
Så kan en plads i programmet »Grøn vækst via grønne forretningsmodeller« sikre at I kommer helt i mål. Vi udvælger
8 virksomheder til hver af de 3 hold. Din virksomhed får økonomisk støtte, assistance til valg af de bedste rådgivere,
adgang til netværk med succesrige grønne virksomheder samt en tæt opfølgning med klare deadlines, indtil I er i mål.

PROGRAM FOR GRØN VÆKST VIA GRØNNE FORRETNINGSMODELLER:
AFKLARING

UDVIKLING

ANSØGNING
Du beskriver jeres grønne ambitioner ved at udarbejde en ansøgning til vores Soundingboard,
som udvælger de 8 bedste virksomheder til hvert
af de 3 hold. Link til ansøgning – klik her!
AFKLARING
Formålet i denne fase er at afdække jeres miljøog forretningspotentiale og afklare, hvad det
vil kræve af assistance udefra for at nå i mål.
Vi arbejder gennemgående med jeres vækstplan, som løbende bliver skærpet. Valg af
underliggende værktøjer afhænger af jeres
konkrete behov.
Hvert hold starter med en kickoff-workshop
og derefter følger en blanding af arbejdsdage
med fokus på jeres virksomhed, møder med

TEST

EKSEKVERING

soundingboardet samt videns- og netværks
aktiviteter, hvor alle 8 virksomheder er samlet.
Det skal sikre, at den grønne forretningsmodel,
som vi sammen udvikler undervejs i programmet kan skabe den ønskede vækst hos jer og
den forventede miljøgevinst.
UDVIKLING
I denne fase udvikles den grønne forretningside
til en sammenhængende forretningsmodel. I
samarbejde med Væksthuset udvælger du relevante eksterne konsulenter afhængig af dine
konkrete behov.
Væksthuset sikrer fremdrift og understøtter et
godt samarbejde mellem de eksterne konsulenter og jeres virksomhed. Hver virksomhed kan
få helt op til kr. 180.000,- til køb af hjælp fra
eksterne rådgivere.

OPFØLGNING

TEST
I denne fase udføres test af teknologi- og markedsmuligheder. Det hele munder ud i en overordnet vækstplan for virksomheden og en forretningsplan for den grønne forretningsmodel.
EKSEKVERING
Igennem hele forløbet gennemføres individu
elle sparringsmøder med vækstkonsulenten, som
sørger for at følge op og assistere ved eksekvering af jeres vækstplan.
OPFØLGNING
I forlængelse af programmet er der mulighed
for at fortsætte samarbejdet med jeres vækstkonsulent, som kan bistå med sparring på den
efterfølgende implementering.

Læs mere på bagsiden

Krav til jer
Du skal være motiveret for udvikling og vækst af din virksomhed. Din virksomhed skal desuden være parat til
at investere både tid og ressourcer i processen. Du skal kunne se muligheder i grøn omstilling som vejen
til succes på kort såvel som lang sigt. Din virksomhed skal kun deltage, hvis timingen er rigtig og programmet
passer til virksomhedens aktuelle ønsker til udvikling. Jeres deltagelse i programmet skal have opbakning
på topledelsesniveau. Endelig skal din virksomhed have mindst 5 ansatte, positiv egenkapital i seneste
afsluttede regnskabsperiode og CVR-bopæl i en af Hovedstadsregionens 29 kommuner

DET PRAKTISKE

DATOER

Det koster kr. 50.000,- ekskl. moms pr. virksomhed at deltage og inkluderer bl.a.:
•	E t økonomisk tilskud på kr. 180.000,- til køb af rådgivningsydelser som
f.eks. materialestrømsanalyser, markedsanalyser, sikring af rettigheder,
certificering etc.
•	Hjælp til at finde de bedste rådgivere i markedet
•	Netværk med de andre deltagervirksomheder
•	Sparring med soundingboard
•	Events med kundeemner
•	Støtte til at nå i mål

• Hold 1
starter februar 2016
(Tilmeldingsfrist 6.12.2015)
• Hold 2
starter november 2016
(Rekruttering er i gang)
• Hold 3
starter september 2017
(Rekruttering er i gang)

KONTAKTPERSONER

Projektleder
Dan Boding-Jensen
Tlf. 30108088
Mail: dbj@vhhr.dk

Vækstkonsulent
Kim Meyer-Karlsen
Tlf. 30108117
Mail: kmk@vhhr.dk

NÆSTE SKRIDT
• Vi rekrutterer virksomheder til hold 1 nu med tilmeldingsfrist 6.12.2015.
• Kontakt Kim eller Dan for mere info eller tryk på linket til ansøgnings
skemaet her
• Overbevis os om at din virksomhed skal have en af de blot 8 pladser og få
adgang til et stærkt innovationsprogram for virksomheder, som vil tjene
penge på kundernes grønne omstilling.

DET MED SMÅT
• A ndre virksomheder fra tilsvarende programmer oplever, at EU-projekter stiller store krav til dokumentation.
Vi hjælper jer men I skal forvente at bruge tid på det.
• En del af finansieringen af programmet er jeres tidsforbrug og det betyder at dette skal dokumenteres.
• Du og dine kollegaer skal løbende finde tid til at deltage i programmet, hvis virksomheden skal have et
fornuftigt udbytte. Det er erfaringsmæssigt en udfordring især for mindre virksomheder at finde timerne.
• Vi kan tilbyde sparring fra en erfaren vækstkonsulent, men I skal selv udføre det meste af arbejdet.
• V i lover alle deltagere 8 måneder med hårdt arbejde, mange opgaver ved siden af den daglige drift og krav
om overholdelse af deadlines og milepæle.

KLIK HER OG LÆS MERE OM PROJEKTET

