
 

 

 

Støttede projekter under puljen til ”Sammen bliver vi grønnere” 
 

Projekttitel og tilsagn Ansøger Projektbeskrivelse 

Gennemgribende 

grønne forandringer på 

Sjælland og Øerne 

 

Tilsagnsbeløb: 

11.687.755,45 kr. 

S/I Erhvervshus Sjæl-

land 

Projektet henvender sig til SMV´er i Region Sjælland, som har ud-

viklet stærke grønne løsninger på nogle af samfundets udfordringer 

i forhold til manglende ressourcegenanvendelse og miljøbelastning, 

men som har behov for en styrkelse af deres grønne løsning, produkt 

eller forretningsmodel. 

Tekstilrester og affald 

som ressource 

 

Tilsagnsbeløb: 

12.477.822,00 kr. 

Den Erhvervsdrivende 

Fond Lifestyle & De-

sign Cluster 

Projektet har fokus på mode- og tekstilbranchens tekstilgenanven-

delse gennem nye forretningsmodeller, der kan lukke de kredsløb, 

der indtil nu har medført store mængder af tekstilaffald. Afsættet er 

tekstilstrømme fra samlingen af mode- og tekstilvirksomheder i 

kommunerne Herning og Ikast-Brande samt hustandsindsamling af 

tekstiler. 

Tillægsansøgning til 

Energieffektivitet og 

CO2 besparelser i virk-

somheder i Region 

Midtjylland 

 

Tilsagnsbeløb: 

5.536.093,93 kr. 

Ringkøbing-Skjern 

Kommune 

Ansøgningen er en tillægsansøgning til det eksisterende program 

”Energieffektivitet og CO2 besparelser i virksomheder i Region 

Midtjylland”, som består af et konsortium med Ringkøbing-Skjern, 

Skive, Favrskov og Aarhus Kommuner. Programmet har til formål 

at hjælpe små og mellemstore virksomheder med grønne forretnings-

modeller. 

Recycling City 

 

Tilsagnsbeløb: 

3.566.196,00 kr. 

Frederikshavn Er-

hvervsråd 

Med satsningen i Frederikshavn - Recycling City - vil man fremme 

bæredygtig erhvervsudvikling ved at aktivere og engagere det lokale 

erhvervsliv inden for nye og eksisterende værdikædesamarbejder og 

udvikle og implementere grønne forretningsmodeller for erhvervsli-

vets eksisterende SMV’er og de, der etablerer sig grundet fremtidige 

potentialer. 

Grønne Ressource-Øko-

systemer Nordjylland 

(GRØN) 

 

Tilsagnsbeløb: 

12.167.118,50 kr. 

Center for Logistik og 

Samarbejde ApS 

GRØN har til formål at forbedre konkurrenceevnen blandt SMV’er 

ved at sikre ressource- og energibesparelser gennem industriel sym-

biose. Projektet samler nordjyske erhvervsfremmeaktører om et 

bredt projekt, der tager afsæt i at danne industrisymbioser ud fra fem 

nordjyske kommuners erhvervsområder. 
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