
 
 

Vækstforum Hovedstaden 
Kongens Vænge 2 
DK - 3400 Hillerød 
 
T +45 4820 5000 
F +45 4520 5661 
E vaekstforum@regionh.dk 
W regionh.dk/vaekstforum 
 

Dato: 
8. maj 2015 
 
 

Vedrørende ansøgning til projekt ”Bæredygtig Bundlinje” 
 
 
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE 
Gate 21 har søgt Vækstforum om 13,3 mio. kr. fra EU’s Regionalfond og 3,9 mio. kr. fra 
Region Hovedstadens regionale erhvervsudviklingsmidler til gennemførelse af projek-
tet ”Bæredygtig Bundlinje”.  
 
Projektet søger midler inden for Regionalfondens indsatsområde: Energi og ressource-
effektive SMV’er. Det overordnede mål er via forbedret energi- eller ressourceeffektivi-
tet i SMV’er at styrke virksomhedernes konkurrenceevne og dermed skabe nye ar-
bejdspladser og styrke produktivitetsvæksten. Indsatsen retter sig mod at udarbejde 
grønne forretningsmodeller for de deltagende virksomheder og dermed skabe flere 
”grønne virksomheder”. 
 
INDSTILLING 
 Vækstforum Hovedstadens sekretariat indstiller, at Vækstforum:  

• Indstiller til Erhvervsstyrelsen, at der bevilges 13.254.246 kr. fra EU’s regional-
fondsfondsmidler. 

• Indstiller til regionsrådet, at der bevilges 3.896.196 kr. fra erhvervsudviklings-
midler for 2015. 

 
SAGSFREMSTILLING 
Fakta 
Projekttitel:   ”Bæredygtig Bundlinje” 
Ansøger:   Gate 21 
Partnere:  Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter, Københavns 

Kommune, Allerød Kommune, Aalborg Universitet (AU) 
mfl.  

Samlet projektbudget:  26.508.492 kr. 
Ansøgt EU- støtte:  13.254.246 kr. – Regionalfond: Energi- og ressourceeffek-

tive SMV’er 
Ansøgt regional støtte: 3.896.196 kr.  
Kommunal egenfinansiering: 5.050.354 kr.  
Projektperiode:  1-10-2015 til 30-9-2018   
 
Baggrund og formål  
Projektet tager afsæt i regionens små- og mellemstore virksomheders (SMV’er) behov 
for at gennemføre energi- og ressourceeffektiviseringer som en del af deres fremadret-
tede konkurrence- og vækstpotentiale. En central udfordring er, at mange af virksom-
hederne ikke har kendskab til det uudnyttede potentiale i disse energi- og ressourceef-



 

fektiviseringer og ikke har ressourcer til at arbejde målrettet med grønne forretnings-
modeller.  
 
På baggrund af potentialer for energi- og ressourcebesparelser, udarbejdes en bruttoli-
ste på mindst 1.000 virksomheder fra hele regionen. Herefter laves værktøjer og meto-
der til den konkrete rekruttering af virksomhederne. Der forventes rekrutteret 100 
virksomheder til projektet ud fra en vurdering af potentialer samt motivation for delta-
gelse.  
 
De enkelte virksomheder og virksomhedsnetværks behov og muligheder afdækkes i 
forbindelse med udarbejdelse af grønne forretningsmodeller. Forretningsmodellerne 
vil have effekt på effektivisering af de deltagende virksomheders ressource- og energi-
forbrug og give virksomhederne konkurrencefordele gennem besparelser i omkost-
nings-, service- og produktionsled. De udarbejdes i et tæt samarbejde mellem virksom-
hed, universitet, eksterne konsulenter og kommune. Resultatet er 100 grønne forret-
ningsmodeller. Der vil være tilknyttet effektmåling og vidensopsamling bl.a. via Klima-
kompasset.  
 
Som del af projektets aktivitet vil der blive lagt vægt på kommunikation, der understøt-
ter rekrutteringen af virksomhederne, herunder informationskit og opstartsevent. Der 
vil også blive afholdt netværksmøder med aktører, herunder virksomhederne, der del-
tager i projektet og kommuner på tværs af hovedstadsregionen. 
 
Resultater og effekter  
Der er i ansøgningen opstillet en effektkæde, som viser, at der i projektet forventes at 
blive udviklet 100 grønne forretningsmodeller. 
 
Forretningsmodellerne skal sikre følgende effekter: 
Kortsigtede effekter: 

• Fald i drivhusgas-emissioner 15.200 tons Co2 ækvivalenter 
• Fald i energiforbrug 84.000 gigajoule 
• Fald i materiale-forbrug 2.813 tons  
• Langsigtede effekter: 
• Fald i energiforbrug på 308.000 gigajoule 
• Fald i materiale-forbrug 10.000 tons 

 
 
Sekretariatets vurdering 
Projektansøgningen har været drøftet i rådgivningsgruppen, og rådgivningsgruppens 
input er medtaget i sekretariatets vurdering.   
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Projektet passer godt i forhold til Regionalfonden og det specifikke mål om at skabe fle-
re energi- og ressourceeffektive SMVér.  
 
Vækstforum har i forbindelse med annoncering af temarunden for grøn omstilling fast-
lagt nogle supplerende kriterier for bidrag til grøn omstilling, herunder forventet re-
duktion i CO2-udledning og formindsket energi- og/eller ressourceforbrug, som dette 
projekt forventer at bidrage positivt til.  
 
Projektet passer samtidig godt ind den gældende og kommende erhvervsudviklings-
strategi, herunder kravet om at projekterne skal understøtte initiativet om bæredyg-
tighed og grønne løsninger som bl.a. energibesparelser, genanvendelser af materialer 
og udvikling af alternative energiformer og materialer.  
 
Vækstforumsekretariatet har nedenstående forbehold for indstilling af projektet til 
godkendelse. Forbeholdene er blevet drøftet med projektaktørerne. 
 
Bred inddragelse af regionens kommuner: For at projektet vil kunne opnå støtte, er det 
afgørende, at det bidrager med værdi bredt i regionen. Projektet skal derfor kunne do-
kumentere, at det er åbent for alle kommuner (og virksomheder) i Region Hovedsta-
den. Projektet skal kunne påvise, at det er virksomheder med størst potentiale, der del-
tager i projektet - også virksomheder uden for de pågældende kommuner, der er part-
nere i projektet.  
 
Statsstøtte: Partnernes økonomiske aktivitet i projektet kan være en konstruktion, der 
skal statsstøttevurderes, og som kan få betydning for en endelig godkendelse i Er-
hvervsstyrelsen.  
 
Såfremt projektet imødekommer ovennævnte forbehold, vurderer vækstforumsekreta-
riatet, at projektet understøtter mål i Regionalfonden og de regionale strategier og an-
befaler ud fra en samlet vurdering, at projektet får tilsagn.  
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