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Stödsökande
Land Danmark

Län/Region Vestjylland

Kommun Ringköbing-Skjern

Organisationsnummer 29 18 96 09

Organisationsnamn Ringkøbing-Skjern kommune

Arbetsställenummer 2918-9609

Arbetsställenamn Rådhuset, Ved Fjorden 6, Ringkøbing

Firmatecknare Kommunaldirektør Jens Peter Hegelund Jensen

Besöksadress Ved Fjorden 6

Arbetsställets postadress Ved Fjorden 6
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Varför vill organisationen delta? Vilken
kompetens bidrar organisationen med?

For at tilføre ny viden til kommunal erhvervspolitisk
strategi for grøn erhvervsudvikling. Dette projekt vil
også på regionalt strategisk niveau bidrage inden for
grøn erhvervsudvikling med input og viden til Region
Midtjyllands Klimastrategi, hvor der er et strategisk
spor for vækst med fokus på at understøtte
virksomhedernes og erhvervslivets grønne omstilling.
Viden fra dette vækstspor vil igen kunne skabe
inspirationen til ansøgning af et hovedprojekt.
Ringkøbing-Skjern Kommune bidrager med
nuværende erfaring fra projektledelse af grønne
erhvervsprojekter som ECSMV, Energieffektivitet og
CO¿-besparelser i virksomheder i Region
Midtjylland, der er et regionalt projekt. Ringkøbing-
Skjern Kommune har også seks års erfaringer med
grønne projekter og de sidste fire år med et
kommunalt projekt GRO, Grøn Ressource
optimering.

Är Stödmottagaren momsredovisningsskyldig för
projektets verksamhet?

Ja

Är organisationen offentlig? Ja

Kontaktperson

Namn Lise Mejlhede Kjeldbjerg

Telefon +45 51 24 96 95

E-post lise.kjeldbjerg@rksk.dk

Projektledare

Namn Lise Mejlhede Kjeldbjerg

Telefon +45 51 24 96 95

E-post lise.kjeldbjerg@rksk.dk

Ekonomi

Namn Niels Kornberg

Telefon +45 99 74 14 65

E-post niels.kornberg@rksk.dk

Betalningssätt BIC/IBAN

Ange nummer för valt betalningssätt 5368915914

Medsökande

Rad 1

Land Danmark

Län/Region Vestjylland

Kommun Ringköbing-Skjern

Organisationsnummer 26 39 79 28

Organisationsnamn RS Erhvervsråd

Arbetsställenummer 1234-5678

Arbetsställenamn --

Firmatecknare Lene Hagerup Hindbo

Besöksadress Ånumvej 28

Arbetsställets postadress Ånumvej 28

Arbetsställets postnummer 690 0

Arbetsställets postort Skjern



Varför vill organisationen delta? Vilken

kompetens bidrar organisationen med?

Vi har som lokal erhvervsfremmeorganisation mere

end 7 års erfaring med at få vore lokale virksomheder,

til at arbejde med den grønne dagsorden fx.

energioptimering, produduktionsoptimering,

affaldshåndtering, FN¿s verdensmål, cirkulær

økonomi osv. Vi har arbejdet med en stor bredde af

virksomheder, mange brancher og størrelser ¿ og

nogle virksomheder med store ambitioner på området

og andre med mindre.

Vi vil gerne bidrage ind i projektet med denne

erfaring, men vigtigst vil vi, som lokal

erhvervsfremmeorganisation,  gerne blive bedre til at

hjælpe virksomhederne på vej med den grønne

dagsorden og være på forkant med de temaer de

fremadrettet skal være forholde sig til fx taxonomien.

Det er vores håb at vi med projektet kan få ny viden

og værktøjer til den lokale erhvervsfremmeindsats, så

vi kan blive endnu bedre til at inspirere, facilitere og

hjælpe vores lokale virksomheder med arbejdet

omkring den grønne dagsorden.

Är Stödmottagaren momsredovisningsskyldig för

projektets verksamhet? Ja

Är organisationen offentlig? Ja

Kontaktperson 5

Namn Lene Hagerup Hindbo

Telefon +45 40 33 23 97

E-post lhh@rserhverv.dk

Projektledare 2

Namn Lene Hagerup Hindbo

Telefon +45 40 33 23 97

E-post lhh@rserhverv.dk

Ekonomi 3

Namn Anny Knak

Telefon 99752600

E-post ann@rserhverv.dk

Rad 2

Land Sverige

Län/Region Halland

Kommun Halmstad

Organisationsnummer 2021003203

Organisationsnamn Halmstad Högskola

Arbetsställenummer 2564-6696

Arbetsställenamn Högskolan i Halmstad

Firmatecknare Catherine Legrand

Besöksadress Kristian IVs väg 3, Halmstad



Arbetsställets postadress Kristian IVs väg 3

Arbetsställets postnummer 302 50

Arbetsställets postort Halmstad

Varför vill organisationen delta? Vilken

kompetens bidrar organisationen med?

Innovation och affärsutveckling är kärnforsknings-

och kärnkompetens-områden för Center för

Innovation, Entreprenörskap och Lärandeforskning

(CIEL).  For nærværende er CIEL ved at afdække om,

og på hvilken måde det evt. vil være muligt at

etablere et såkaldt CGC (CTIF Global Capsule) inden

for det internationale netværk CTIF (Core Tele

Infrastructure), som er forankret ved Aarhus

Universitet.  Dette netværk har blandt andet fokus på

innovation inden for forretningsmodeller (Business

Model Innovation.), drevet af data fra blandt andet

teleinfrastruktur Nærværende brobygningsprojekt vil

gøre det muligt at lave en additionel aktivitet med at

se taxonomien, som er meget databaseret, som

drivkraft for innovation for grønne

forretningsmodeller. Samtidigt vil det være muligt i

brobygningsprojektet at afdække om relevante dele af

Aarhus Universitet evt. kan være aktiver for et

hovedprojekt, hvorved der evt. kan skabes yderligere

grænseoverskridende merværdi ved at hovedprojektet

bliver additionelt til andre aktiviteter i CGC/CTIF-

netværket.

Är Stödmottagaren momsredovisningsskyldig för

projektets verksamhet? Ja

Är organisationen offentlig? Ja

Kontaktperson 5

Namn Christian Koch

Telefon 0737425121

E-post Kochchristian65@gmail.com

Projektledare 2

Namn Christian Koch

Telefon 0737425121

E-post Kochchristian65@gmail.com

Ekonomi 3

Namn Catherine Legrand

Telefon 070-211 80 51

E-post catherine.legrand@hh.se

Norsk partner

Projektbeskrivning



Investeringsprioritering
Främja produktion och distribution av energi som hämtas från förnybara källor

Kvantifiera projektets

bidrag till

aktivitetsindikatorn

Kommentarer till

indikatorerna
Antal forskningsinstitut
som deltar i
gränsöverskridande,
transnationella eller
interregionala
forskningsprojekt

forskningsinstitut

Antal samarbeten,
verktyg, piloter och tester

stycken

Programspecifikt mål
Öka andelen användning av förnybar energi (i förhållande till total energianvändning)

Specificera målgrupp
Näringslivsfrämjande aktörer

Kommentar till målgrupp
I den nye erhvervsfremmestruktur i Danmark fra 2018 arbejdes med lokal erhvervsfremme og specialiseret
erhvervsfremme. Vi opfatter erhvervsrådene, der er første kontakt for Små og Mellemstore Virksomheder i
det danske erhvervsfremmesystem, som ¿ Näringslivsfrämjande aktörer.¿ Vi vil i brobygningsprojektet række
ud til aktører i Vestsverige og Sydnorge, som har samme funktion som første kontaktpunkt for SMV¿er med
henblik på at i hovedprojektet kunne opnå den grænseoverskridende merværdi, der ligger i at vi kan vise,
hvordan udvalgte dele af den fælleseuropæiske taxonomi kan bringes i spil over for SMV¿er via de
erhvervsfremmende systemer i vores tre lande.

Projektets huvudsakliga mål



Forprojektet har til formål at analysere, afdække og definere virksomheders behov for hjælp til udvikling af
grønne forretningsmodeller ved en øget anvendelse af vedvarende energi i forhold til det samlede
energiforbrug blandt små og mellemstore virksomheder (SMV¿er) i KASK-området. Derigennem vil det
skabe grundlag for et hovedprojekt, der kan søges i Policy Objective, om en bæredygtig, cirkulær og
klimasmart region. I hovedprojektet vil også være fokus på hvordan, hvor forretningsmodeller baseret på
vedvarende energi og som er del af den cirkulære økonomi kan gennemføres med grøn finansiering fra blandt
andet banker og derved både bidraget til regionens konkurrencekraft og til forebyggelse af og tilpasning til
klimaændringer.
En række brancher er repræsenterede i regionen og analysen kan fokusere på et udvalg af dem. Under
Kommissionens Sustainable Finance-pakke er der lavet en såkaldt ¿taxonomi¿, klassificeringssystem, som
giver virksomheder og investorer et fælles sprog til at identificere de økonomiske aktiviteter. Det rummer
definitioner og tærskelværdier for alle brancher, for at disse kan opfattes som ¿grønne¿ fx i forhold til
bankers grønne lån. Taxonomien er netop nu under den sidste politiske behandling i Rådet, og den endeligt
vedtagne udgave ventes således at foreligge i begyndelsen af forprojektet. Projektgruppen har via sine
almindelige løbende dialog med banker fået bekræftet at dette vil være et fokuspunkt i de kommende år. Vi
vil tage udgangspunkt i de dele af taxonomien som beskriver energieffektivitet og grad af cirkulær økonomi
for produktionsvirksomheder og byggeri for at afdække om, der kan defineres et behov for rådgivning herom
som del af den lokale erhvervsfremme. Som del af dette vil vi sammenligne ligheder og forskelle kommuner
og regioners rolle i forhold til grøn erhvervsfremme i Danmark og Sverige. Hvad virker og hvor kan vi lære
og blive inspireret af hinanden?  Dette understøtter også at analysen kan implementeres i flere forskellige
systemer på tværs af KASK-området. I Midtjylland har Kommunekontaktrådet (KKR) netop vedtaget en
klimahandlingsplan, hvor ECSMV-projektet, som Ringkøbing-Skjern Kommune er lead for fremhævet som
en af to aktiviteter i et bredt erhvervsspor. Forprojektet kan opnå yderligere spredning ved at koble sig på
denne politiske beslutning.

Forprojektet har desuden til formål at forberede et hovedprojekt ved at styrke samarbejdet over grænsen
mellem Halmstad Universitet og innovationsmiljøet i Ringkøbing-Skjern Kommune samt samle et stærkt
partnerskab bag projektet, der rækker ud i en større geografisk del af KASK-området. Tilsvarende kommuner
kan således findes på Sveriges Vestkyst fra Strömstad til Helsingborg og i Norges sydlige regioner omkring
Oslo. Disse kommuner og regioner satser alle på bæredygtig udvikling af deres erhvervsliv (som for
eksempel Halmstad kommune, Trollhättan kommune, Frederiksstad kommune )  Den dialog og udveksling,
der har været i forbindelse med opbygningen af partnerskabet har skabt et tillidsgrundlag der gør det muligt
for partnerskabet at gennemføre et hovedprojekt.

Hertil vil der være fokus på yderligere at analysere og identificere potentielle yderligere videnpartnere med
relevant viden om den grønne taksonomis elementer omkring energieffektivisering og cirkulær økonomi i
relation til den finansielle sektor fx banker, konsulenter eller forskere inden for regnskab eller finansiering.

Således at vi overfører viden og best practice over regions- og landegrænser samt udvikler ny viden og
erfaring sammen.

Förväntat resultat



De forventede resultater af forprojektet opdeler sig efter, hvorvidt man har et kort- eller langsigtet perspektiv.

Kortsigtede resultater (brobygningsprojektets afslutning):
¿Rapport med analyse af SMV¿ers behov for indsigt i den grønne taxonomi samt hjælp til udvikling af
grønne forretningsmodeller
¿Et partnerskab med relevante partnere, der har relevante kompetencer ift. projektformålet og øger geografisk
dækning i KASK-området er samlet og vil sammen udarbejde ansøgning om hovedprojekt
¿Der er etableret hjemmeside med projektresultater samt anden information som én indgang
¿Der er afholdt 4 seminarer/webinarer ¿ to i Danmark og to i Sverige med deltagelse af samlet 60 forskellige
personer
¿Innovationsmiljøet i Ringkøbing-Skjern Kommune har styrket sin funktion som arena og mødeplads, når det
gælder dialog og videnoverførsel om grøn omstilling i den lokale erhvervsfremme i KASK-området. Det er
afklaret om en samarbejdsaftale eller ¿hensigtserklæring med Halmstad Universitet er relevant

Langsigtede resultater (5-10 år):
¿Rapporten med analysen har i sig selv og via aktiviteter i hovedprojektet bidraget til at virksomheder i
KASK-området har fået større forståelse for grøn omstilling og efterspørger i højere grad grønne
forretningsmodeller med mere vedvarende energi og fokus på modvirkning af og tilpasning til
klimaændringer, og kan vise resultaterne på en måde, der er relevant ift grøn privatsektorfinansiering efter
den grønne taxonomi
¿Rådgivning til virksomheder i særligt den danske del af KASK-området har adgang til og gør brug af
rådgivning, der bygger på viden fra Halmstad Universitet om den grønne taxonomi og grønne
forretningsmodeller også via forelæsninger, seminarer og afholdesle af netværksmøder.
¿I flere af de virksomhedsbesøg/procesforløb, som erhvervsråd og andre erhvervfremmende aktører
gennemfører med SMV¿er indgår taxonomiens rammeværk som et fokuspunkt for lettere adgang til grøn
finansiering i bankerne samt at levere øget værdi via nemmere dokumentation for store kunder, der er
forpligtet til at rapportere efter taxonomien. Dette bidrager til at der er værdi for virksomhederne bredt i
KASK-området i en højere gennemsnitlig besøgsrate pr. virksomhed samt i at deltage itema-arrangement(er),
opfølgnings- og netværksmøder med fokus på den grønne taxonomi og grønne forretningsmodeller.
¿Det er alt andet lige lettere for virksomheder, der har benyttet information fra den lokale erhvervsfremme at
få lån af bankerne samt blive underleverandører til større virksomheder, som er bevidste om at arbejde med
den grønne taxonomi for øje.

Motivera projektet



I løbet af de seneste år er der kommet et større fokus på grønne forretningsmodeller. I Ringkøbing-Skjern
Kommune har arbejdet med indsatsen grøn ressourceoptimering og siden det regionale projekt ECSMV, der
begge er begyndt med fokus på energieffektivitet og herfra, udviklet sig i retning af cirkulær økonomi. I
februar 2021 bevilgede Erhvervs- og Vækstudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune midler til at
Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd kan gennemføre visse indsatser der kan bygge videre på disse erfaringer
inden for den brede strategi. ¿Den Grønne paraply¿.  Nærværende indsats med dette brobygningsprojekt er
additionelt til de bevilgede aktiviteter inden for den grønne paraply og tilføjer et fokus på den grønne
taxonomi, som ikke vil blive gennemført uden dette brobygningsprojekt.¿

I den europæiske grønne pagt (European Green Deal) indgår et databaseret system ¿ den såkaldte taxonomi ¿
over forretningsmodeller, der anses for grønne investeringer. Over de næste 3-5 år kan øget viden om dette
system måske åbne nye forretningsmuligheder for SMV¿er, fordi banker, der udsteder kassekreditter, og store
virksomheder, som er kunder for underleverandører, skal orientere sig efter taxonomien. Hvis virksomheder
lever op til punkterne i denne grønne taxonomi, vil der således være en række økonomiske gevinster at hente.

Den europæiske grønne pagt  markerer en klar retning i forhold til, at virksomheder skal omstille i retning af
en øget anvendelse af vedvarende energi i forhold til total energi samt mindre materialeforbrug via øget fokus
på cirkulær økonomi. Imidlertid er der stor forskel på virksomheder blandt andet i forhold til, hvor relevant
materiale- og energiforbrug er i forhold til deres forretningsmodel, hvilken finansiel og øvrig kapacitet de har
til at gennemføre en evt. omstilling og i forhold til hvor meget tanken er modnet hos ledelsen i forhold til evt.
at gennemføre en forandring.  Ofte er det lokale erhvervsfremmesystem en første indgang for virksomheder
om ny viden. Ringkøbing-Skjern Kommune leder i projektet ECSMV et samarbejde med alle lokale
erhvervsfremmeaktører i Region Midtjylland, og har her etableret en model for opsøgning og screening af
virksomheder, hvor et procesforløb i forhold til implementering af en grøn forretningsmodel er relevant og
virksomt. I GreenBiz-projektet arbejdes også hermed i hele KASK-området.

Nærværende forprojekt bygger videre på de projekter, som er nævnt nedenfor i afsnittet ¿Samband med
övriga insatser¿ herunder KASK-projektet GreenBizz. Det bidrager med følgende som ikke er de projekter:.
¿Det første bidrag går på, at vejledningen i de lokale erhvervsfremmesystemer, i KASK-området, ikke er
baseret på tankerne i den grønne taxonomis definitioner, klassificeringer og målsætninger. Ved at integrere
og udbrede den grønne taxonomi i den lokale erhvervsfremme, er der som tidligere nævnt grund til at
forvente, at virksomheder, i Danmark, Sverige og Norge, får lettere ved at få lån af bankerne og blive
underleverandører til større virksomheder, der prioriterer den grønne taxonomi. Hvis de lokale
erhvervsfremmesystemer fokuserer på den grønne taxonomi, vil det tilmed blive almen viden for
virksomheder at have kendskab til grøn omstilling, der er i overensstemmelse med Den Europæiske Grønne
Pagt. Dermed undgår man, at det kun er en eksklusiv gruppe af virksomheder, som har gavn af denne viden
¿I Greenbizz arbejdes for at lave målinger i realtid ift. grøn omstilling, men disse er ikke koblet op på
tankerne og definitioner fra den grønne taxonomi
¿Greenbizz kobler direkte kontakt til virksomheder frem for at konsolidere deres indsats i den lokale
erhvervsfremme. Ved at koble den lokale erhvervsfremme på nås længere ud
¿Endelig er forprojektet med til at understøtte, at forskningsverdenen kan få prøvet deres viden af i praksis
med henblik på at udvikle grønne forretningsmodeller til virksomheder i Danmark, Sverige og Norge.

Gränsöverskridande mervärde



Projektet grænseoverskridende merværdi ligger helt overordnet i, at der samarbejdes, erfaringsudveksles
videndeles mellem Halmstad Universitet og innovationsmiljøet i Ringkøbing-Skjern Kommune. På denne vis
kan man lade sig inspirere af hinanden og deraf blive klogere på, hvad man via lokal erhvervsfremme kan
gøre for at understøtte en grøn omstilling blandt virksomheder

Mere specifikt vil projektet bidrage med følgende grænseoverskridende merværdier:
¿Vi lærer af hinanden: Projektet overfører viden og best practice mellem regionerne. Fx overføres Eerfaringer
fra GRO og ECSMV projekterne med at screene efter og implementere relevante grønne forretningsmodeller
i små og mellemstore virksomheder  til forskere i Sverige, som i analyseaktiviteten i projektet kan bruge det
til at skabe koblingen til taxonomien og således gøre en fremtidig dialog med virksomheder bredt i KASK-
området mere værdifuld, fordi virksomhederne får lettere adgang til grøn finansiering efter taxonomien
definitioner..
¿Vi har fælles aktiviteter: Vi afholder fælles seminarer/webinarer i hhv. Danmark og Sverige rettet mod små
og mellemstore virksomheder. Projektpartnerne medvirker ikke bare i eget land men besøger også hinanden.
Vi vil desuden gennemføre fælles kommunikationsaktiviteter rettet mod virksomheder med viden om
taxonomien. Her skaber vi grænseoverskridende merværdi ved at benytte, at de danske partnere har stor
erfaring med kommunikation til små og mellemstore virksomheder og at de svenske partnere har stor viden
om en struktureret og systemisk tilgang som er relevant ift. strukturen i taxonomien.
¿Vi lærer nyt sammen, som tilfører nyskabelse af en fælles løsning: Brugen af den grønne taxonomis afsnit
om energieffektivitet og grad af cirkulær økonomi for produktionsvirksomheder og byggeri er nyt for alle
aktører i KASK-området. Ved at arbejde sammen om at afdække om der kan defineres et behov for
rådgivning herom som del af den lokale erhvervsfremme læser vi nyt om taksonomien og skaber en fælles
løsning til vores erhvervsfremmesystemer. Vi benytter her de erfaringer, der er bygget op i hos de dansker
partneree med det nye erhvervsfremmesystem og søger at udvikle en fælles løsning, der også vil fungere i hos
norske og svenske hovedprojektspartnere som har den tilsvarende brede erhvervsfremmefunktion i de to
lande.

Samband med övriga insatser

Dette forprojekt har en forbindelse til
¿ECSMV. ECSMV er et regionalt projekt i Region Midtjylland, som går ud på at hjælpe små og mellemstore
virksomheder på deres vej mod grønne forretningsmodeller, der er mere energieffektive og CO2-besparende.
ECSMV-projektet har desuden givet Ringkøbing-Skjern Kommune erfaring med fra at udvikle en
velfungerende model for rekruttering af virksomheder i Region Midtjylland til deltagelse i grønne
procesforløb, som bæres ind i dette brobygningsprojekt
¿Greenbizz er et igangværende Interreg-KASK projekt blandt andet om grønne forretningsmodeller. Dette
forprojekt vil koordinere med Greenbizz således at læringen herfra kan bæres ind i et hovedprojekt, der også
tilføjer et fokus på den grønne taxonomi som vidensgrundlag.
¿GRO. (Grøn RessourceOptimering) Dette er et lokalt kommunalt forankret projekt, hvis primære formål er
at sætte fokus på, hvordan virksomheder i kommunen kan optimeres til at opnå lavere omkostninger på
forbruget af energi og råvarer.
¿Den grønne paraply er overskriften på endnu et projekt i Ringkøbing-Skjern Kommune, som har fokus på at
understøtte virksomheder med grøn omstilling.

Horisontella kriterier - Hållbar utveckling

udfyldes ej for brobygningsprojekt.

Horisontella kriterier - Jämställdhet mellan kvinnor och män

udfyldes ej for brobygningsprojekt.

Horisontella kriterier - Lika möjligheter och icke-diskriminering

udfyldes ej for brobygningsprojekt.

Sammanfattande projektbeskrivning

I de seneste år er der kommet et større fokus på grønne forretningsmodeller. I Bruxelles er der netop vedtaget
en såkaldt grøn taxonomi, som detaljeret angiver hvilke forretningsmodeller, der kan finansieres med grøn
finansiering. Forprojektet har til formål at analysere, afdække og definere virksomheders behov for hjælp til
udvikling af grønne forretningsmodeller, hvor den nye grønne taxonomi Desuden vil projektet opbygge et
partnerskab, der kan bidrage til, at viden om taxonomien bringes ud til små og mellemstore virksomheder
(SMV¿er) i KASK-området via de systemer for lokal erhvervsfremme som findes i de tre programlande.
Derigennem vil det skabe grundlag for et hovedprojekt, der kan søges i Policy Objective om en bæredygtig,
cirkulær og klimasmart region. Vi vil skabe grænseoverskridende merværdi ved at kombinere danske
partneres erfaring med implementering af grønne forretningsmodeller i SMV¿er med den svenske partners
systemiske viden om datadrevne grønne forretningsmodeller, som er relevant ift. taxonomien. Vi skaber
additionalitet netop ved at tilføje taxonomien til vores tidligere erfaringer på en måde som vi ikke ville gøre
uden dette projekt.



Abstract (på engelska)

In the past few years there has been an increased focus on green business models. In Brussels a new so called
green taxonomy has just been passed, which detailed set out, which business models might be financed using
green finance. The purpose of this pre project is to analyse, discover, and define the needs of businesses to
develop green business models, where the new taxonomy is used as direction as to what is to be viewed as a
business model, which can be financed using green finance.n Furthermore the project will seek to build a
partnership, which can contribute to bringing knowledge about the taxonomy to small and medium sized
enterprises in the KASK programme area through the systems for local business development, which exist in
the three programme countries. Thereby it will create basis for a main project, which will be applied for in
the new policy objective on a sustainable, circular and climate smart region. We want to create bonder
crossing added value by combing the Danish partners¿ experience on implementing green business models
wieh SMEs with the Swedish partner¿s systemic knowledge on datadriven green business models, which are
relevant to the taxonomy. We create additionality exactly by adding the taxonomy to our previous experience
in a manner, which we would not be able to without this project.

Sammanfattande projektbeskrivning (Annat språk)

Ej relevant.

Tid- och aktivitetsplan

Aktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad Beskrivning
Kommunikation 2021-06-01 2022-05-31 13 655 Vi vil med åben og tydelig intern kommunikation skabe

mulighed for alle deltager i projektet kan arbejde godt og
effektivtivt, og dermed nå de forventede resultater i løbet af
projekttiden. Vi vil desuden arbejde aktivt med eksterne
kommunikationsaktiviteter til målgruppen, som bidrager til
bedst mulig analyse af behov og stærkest muligt partnerskab.
Aktiviteter intern kommunikation:
¿Udarbejde en kommunikationsplan for intern kommunikation
¿En projekthjemmeside, hvor vi lægger aktuel information om
projektet, kontaktinformation, nyheder og rapporter
¿Arrangere to partnermøder. Et møde i hvert land. Første
møde bliver kick-off for partnere og interessenter. Hvert
partnermøde skal omfatte: Styregruppemøde, studiebesøg,
erfaringsudveksling, rapporter fra igangværende aktiviteter
samt arrangement af foredrag/seminar/studiebesøg/work shop
som vi inviterer målgruppen og andre interessenter ind til
¿Løbende afholdes møder via digitale mødeplatforme mellem
de aktører, som samarbejder inden for samme delaktivitet.
Aktiviteter Ekstern kommunikation:
¿Udarbejde en kommunikationsplan for ekstern
kommunikation. Planen skal være med additionel fokus på
den grønne taxonmi i forhold til at bygge videre et
eksisterende branding-arbejde, der rummer elementerne,
Branding indadtil hvor vi kommunikerer indirekte via
virksomheder i Ringkøbing-Skjern og andre steder som
fungere som ambassadører og fortælle de gode grønne
historier, samt Branding udadtil, hvor projektpartnerne selv
kommunikerer direkte om projektet og den grønne taxonomi
via nyhedsbrev  Vi skal selv fortælle de gode historier
¿En projekthjemmeside, hvor vi lægger aktuel information om
projektet, kontaktinformation, nyheder og rapporter. Dette kan
forberede at blive én samlet grøn indgang, der samler al
information omkring grøn omstilling og lave én grøn indgang
for vores virksomheder i den lokale erhvervsfremme, der
gerne vil arbejde grønnere. Dette vil inspirere virksomheder til
at komme i gang ¿ eller fortsætte ¿ med den grønne omstilling.
Dette vil være en blanding af nationalt og internationalt
materiale for at understøtte interregional additionalitet
¿I et samarbejde med Baltic Round Table, som er et forum for
at fremme privatsektorinvestering i energieffektivisering og
cirkulær økonomi, vil vi arrangere et seminar i Midtjylland
som en spredningsaktivitet for forprojektets viden og for at
præsentere arbejdet med at samle et partnerskab,
hovedprojektet. I den forbindelse undersøges om BRT evt.
kan formidle kontakt til evt. relevante mulige partnere i andre
dele af KASK-området.



Aktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad Beskrivning
Projektledning 2021-06-01 2022-05-31 23 918 Ringkøbing-Skjern Kommune er lead-partner og bemander

projektet med en projektleder (10 %), en økonomimedarbejder
(4 %) .
Halmstad Universitet koordinerer arbejdet i Sverige med en
forskningsmedarbejder (4 %).

Der vil blive etableret en projektorganisation med følgende
struktur:

Styregruppen vil bestå af repræsentanter fra partnernes
organisationer på ledelsesniveau samt deltagelse af
projektleder.
Vi vil efterstræbe en jævn køns- og aldersfordeling i
styregruppen

Styregruppens ansvar bliver at:
-godkende planer og ressourcer
-træffe beslutninger i tilfælde af afvigelser eller overskridelser
af fasetolerancerne
-godkende gennemførelse af hver fase og igangsættelse af den
næste fase
-kommunikerer med projekts øvrige interessenter.

Projektlederen bliver udpeget fra Ringkøbing-Skjern
Kommune. Med tanke på projektets størrelse vil denne person
også være udførende for store dele af projektaktiviteterne i
aktivitet 3 og 4 for kommunen.

Projektlederen har ansvar for styring inden for de rammer,
styregruppen fastsætter. Først og fremmest er projektlederen
ansvarlig for at sikre, at projektet leverer de krævede resultater
i overensstemmelse med målene for Interreg Kask
analyseprojektet.

Projektgruppen består af repræsentanter af udførende partnere
samt Ringkøbing-Skjern Kommunes økonomikonsulent og
proceskonsulent.  Projektgruppen ledes af projektlederen

I hver partnerorganisation vil der være en teamleder, der sikrer
aktiviteter og fremdrift. Teamlederen referer til projektlederen
og deltager i projektgruppen.

Teamlederen har ansvar for levering af
partnerorganisationernes leverancer

Projektets styregruppe mødes mindst to gange i
projektperioden

Projektgruppen mødes mindst fire gange og efter behov.

Der vil være særligt fokus på procesledelse i forhold til
etablering af partnerskab for hovedprojekt

Hovedansvarlig for aktiviteten: Ringkøbing-Skjern
Kommune.



Aktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad Beskrivning
Analysere og definere
virksomheders behov for
hjælp til udvikling af grønne
forretningsmodeller

2021-06-01 2022-05-31 59 037 ny viden om den grønne taxonomi til at udarbejde en analyse
af den grønne taxonomi ift. energieffektivisering og cirkulær
økonomi for udvalgte brancher fx produktions- og
bygningsvirksomheder. Et delmål er at skabe god fælles
fagligt grundlag, der kan ligge til grund for fordybelse i et
efterfølgende hovedprojekt.

Ringkøbing-Skjern Kommunes analyseafdeling gennemfører
løbende dataindsamling om kommunens virksomheder.
Additionelt til ECSMV-projektet vil vi som del af dette
projekt lave et  uddybet survey og vidensindsamligning fra
virksomheder, der har arbejdet med grønne
forretningsmodeller for at se, hvordan disse erfaringer passer
ift. den grønne taxonomi. Dataindsamlingen kan bestå af
indsamling af registerdata, survey, samt interviews og
dokumentindsamling.
I Danmark vil projektlederen i samarbejde med
analyseafdelingen og forskerne fra Halmstad Universitet
indsamle relevant viden fra virksomhederne i til brug for
rapporten.
I Sverige vil denne informationsindsamling ske med en
konsulent.  Rapportens forankring i nyeste viden om grønne
forretningsmodeller og den finansielle sektors brug af den
grønne taxonomi sikres af forskere fra Halmstad universitet.

Som del af dataindsamlingen indgår en vis opsøgende indsats
over for virksomheder, hvor der vil være en bred åben adgang
for virksomheder i Ringkøbing-Skjern Kommune og andre
dele af Kask-området, evt. med procesforløb, netværk og
arrangementer, som koordineres tæt med aktivitet 4.

Med tanke på projektets størrelse vil Ringkøbing-Skjern
Kommune bemande en stor del af denne aktivitet med samme
person som projektlederopgaven

Kobling til projektmål
¿Rapport med analyse af hvordan udvalgte elementer af
taxonomien kan være relevant for udvalgte brancher fx
produktions- og bygningsindustri
¿Rapport med analyse af survey over virksomheder, der har
modtaget rådgivning i ECSMV-projektet herunder med
relation til den grønne taxonomi
¿interview og dokumentindsamling med kommuner i
Vestsverige og Regionmidt omkring deres rolle og indsats i
forhold til at kombinere grøn omstilling og lokal
erhvervsfremme.



Aktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad Beskrivning
Samle et stærkt partnerskab
bag et hovedprojekt

2021-06-01 2022-05-31 97 416 Fra de igangværende projekter ECSMV og GreenBiz findes
allerede et netværk af relevante partnere både i Midtjylland og
hele KASK-området.

Formålet med aktiviteten er at afdække hvilke aktører i disse
netværk herunder virksomheder kan være relevante og har
mulighed for at deltage som partnere i et hovedprojekt.

En projektkonsulent fra Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd vil
gennemføre løbende dialog med en række virksomheder i
Ringkøbing-Skjern Kommune om grønne forretningsmodeller
og føre en additionel dialog omkring den grønne taxonomi
samt mulighed for at opbygge et netværk der kan deltage i
partnerskabet om hovedprojektet.
Adgangen til denne dialog formidles offentligt og er bredt
åben for virksomheder i området. Denne konsulent indgår
også i det regionale netværk i Region Midtjylland omkring
ECSMV og kan således også benytte dette brede regionale
netværk til at afdække mulige partnere.

Ringkøbing-Skjern Kommunes projektleder vil sammen med
en procesorienteret konsulent på erhvervsområdet arbejde med
at opbygge netværk dels ved at deltage i en fordybet dialog
med potentielle partnere dels ved at række ud til potentielle
partnere i Region Nordjylland, hvor der allerede eksisterer
kontakter, samt til partnere i Sverige og Norge, hvor
projektlederen bliver  bemandet med en person med relevant
skandinavisk samarbejdserfaring.

Som del af at række ud til et potentielt partnerskab vil vi
afholde 4 seminarer i en proces frem mod hovedprojektet ¿ to
i Danmark og to i Sverige. Her vil vi trække kompetence om
taxonomien og erhvervsudvikling og evt. have work shops om
hvordan man kan formidle denne viden bredt via
erhvervsfremmesystemet. Omkostningen til disse seminarer er
estimeret ud fra et andet Interreg-KASK projekt, som lead
deltager i.

Forskningsmedarbejdere fra Halmstad Universitet vil benytte
deres eksisterende netværk i Vestsverige og Sydnorge inden
for blandt andet Bygningsområdet samt store
(proces)industrianlæg hvor der fx kunne tænkes
grænseoverskridende merværdi i forhold til rapportering en
virksomhed som Södra Cell i Varberg og andre Hallandske
papirfabrikker og Skjern Paper). Det kan også være relevant
om videninstitutioner ift. økonomisk rapportering og
finansielle institutioner kan være relevante partnere. Det
indgår i GreenBiz-projektet at lave vidensdeling for lokale
virksomheder i samarbejde med kommuner og lokale
erhvervsråd, og der vil blive bygget videre på dette fx ift. at
udforske muligheden for få de to innovationsmiljøer
Innovest/Ringkjøbing og Innovatum /Trollhättan med som
partnere i et hovedprojekt.

Det er tænkt at afdække om virksomheder kan være med som
partnere i hovedprojektet, og der vil derfor være særlig fokus
fra projektlederen i forprojektet på at etablere procedurer, der
sikrer, at Ringkøbing-Skjern Kommune i et efterfølgende
hovedprojekt har administrativ kapacitet til korrekt forvaltning
ift. statsstøttereglerne som de gælder i forhold til KASK-
programmet.  Kommunens økonomi- medarbejder, der også
har en controller-funktion vil indgå i udviklingen af dette
administrative set up ift. statstøtteregler.

Kobling til projektmål.
¿Dialog med 19 midtjyske kommuner og Erhvervsråd som er
centrale i det ECSMV-netværk
¿20 møder i partnerkredsen og med virksomheder for at aftale
drøfte deltagelse i hovedprojekt
¿4 seminarer/webinarer ¿ to i Danmark og to i Sverige om
hovedprojekt. Vi besøger hinanden i forbindelse med disse
arrangementer
¿Dialog med norsk GreenBizz-partner om deltagelse i
hovedprojekt
¿En yderligere afdækning af hvilke aktører på
videninstitutioner der er relevante inden for
regnskab/finansiering og den lokale erhvervsfremme med



grønne forretningsmodeller og den grønne ¿taxonomi¿
¿Afdække muligheder i samarbejde om hovedprojekt samt
evt. andre samarbejdspotentialer
¿Med inddragelse af blandt andet erfaringer fra ECSMV
udarbejdes en administrativt setup omkring private
virksomheders deltagelse i hovedprojektet ift. statsstøtteregler,
de minimis mv..

EU-budget

Kostnadstyp Ringkøbing-Skjern

kommune

1. RS Erhvervsråd 2. Halmstad

Högskola

Totaler

Personal 71 588 31 635 35 620 138 843

 - personale 71 588 31 635 35 620

Kontor och
administration

0 0 0 0

Externa tjänster 4 000 1 500 22 636 28 136

 - Eksterne
serviceydelser

4 000 1 500 22 636

Resor och logi 5 175 4 145 1 725 11 045

 - rejser og logi 5 175 4 145 1 725

Utrustning 0 0 0 0

Schablonkostnader 10 742 4 746 5 344 20 832

 - indirekte
omkostninger

10 742 4 746 5 344

Klumpsumma 0 0 0 0

Projektintäkter
(negativ kostnad)

0 0 0 0

Summa, faktiska
kostnader

91 505 42 026 65 325 198 856

Summa, bidrag i
annat än pengar

0 0 0 0

Summa, kostnader 91 505 42 026 65 325 198 856

Finansiär Beskrivning Ringkøbing-

Skjern

kommune

1. RS

Erhvervsråd

2. Halmstad

Högskola

Totaler

Offentlig
kontantfinansieri
ng

45 755 21 014 32 663 99 432

 - Ringkøbing-
Skjern
Kommune

45 755 0 18 978

 - Ringkøbing-
Skjern
Erhvervsråd

0 21 014 0

 - Halmstad
Högskola

0 0 13 685

Privat
kontantfinansieri
ng

0 0 0 0

Summa, kontant
medfinansiering

45 755 21 014 32 663 99 432



Summa, bidrag i
annat än pengar

0 0 0 0

Summa,
medfinansiering

45 755 21 014 32 663 99 432

Europeiska
regionala
utvecklingsfonden

45 750 21 012 32 662 99 424

Stödandel (EU-
medel) av faktiska
kostnader

50 % 50 % 50 % 50 %

Stödandel (EU-
medel) av
stödgrundande
finansiering

50 % 50 % 50 % 50 %

Stödandel (EU-
medel) av total
finansiering

50 % 50 % 50 % 50 %

Andel annan
offentlig
finansiering (annan
än EU-medel)

50 % 50 % 50 % 50 %

Andel privat
finansiering

0 % 0 % 0 % 0 %

Total finansiering 91 505 42 026 65 325 198 856

Sökt belopp 99 424

Förväntas intäkter efter projektets slut?
Nej

Om osäker, kommentera

Genomförs aktiviteter i projektet utanför det programområde som denna ansökan gäller, men ska
finansieras genom denna ansökan?
Nej

Om ja, vilken/vilka aktiviteter?

Om ja, ange budgeterad kostnad

Norsk budget

Kostnadstyp Norsk projektbudget
Personal 0

Kontor och administration 0

Externa tjänster 0

Resor och logi 0

Utrustning 0

Schablonkostnader 0

Klumpsumma 0

Projektintäkter (negativ kostnad) 0

Summa, faktiska kostnader 0

Summa, bidrag i annat än pengar 0



Summa, kostnader 0

Finansiär Beskrivning Norsk projektbudget
Offentlig kontantfinansiering 0

Privat kontantfinansiering 0

Summa, kontant medfinansiering 0

Summa, bidrag i annat än pengar 0

Summa, medfinansiering 0

IR Midler 0

Stödandel (IR Midler) av
faktiska kostnader

0 %

Stödandel (EU-medel) av
stödgrundande finansiering

0 %

Stödandel (EU-medel) av total
finansiering

0 %

Andel annan offentlig
finansiering (annan än EU-
medel)

0 %

Andel privat finansiering 0 %

Total finansiering 0

Sökt belopp 0

Bilagor

Rad Bilagans namn Beskrivning/Kommentar

1 RS-Erhverv-Vedtægter EC.pdf Vedtægter RS Erhvervsråd

2 210518-pre-GTLE-Taxonomi-erhvervsfremme-budget.xlsx Budget

3 210507-RS-kommune medfinansiering.pdf Ringk.-Skjern Kommune medfinansiering

4 210517-RS-Erhverv medfinansiering.pdf Ringk.Skjern Erhvervsråd medfinansiering

5 210407-Halmstad-medfinansiering.pdf Halmstad Högskola medfinansiering

6 210507-RS-kommune medfinansiering til Halmstad.pdf Ringk.-Skjern Kommune medfinansiering til HH

Signatur
Saknas


