Rest til Ressource
Om ”Rest til Ressource”
I projektet bliver grønne forretningsmodeller
udviklet. Det skal bidrage til at reducere
driftsomkostninger, øge konkurrenceevnen
og mindske CO2-udslip i deltagende virksomheder.
Projektet løber fra juli 2015 til juni 2018 og
skal resultere i 50 tekniske udviklingsplaner,
30 grønne virksomhedsspecifikke forretningsmodeller og 10 symbioseforretningsmodeller
mellem virksomheder.
Seks kommuner deltager i projektet. Kommunerne vil gennemføre screening, og DTU vil
sikre, at de tekniske udviklingsplaner og grønne forretningsmodeller gennemføres på et
højt niveau med indtænkning af nyeste viden
på området.
Virksomhederne vælger selv den tekniske
rådgiver, som foretager en grundig teknisk
vurdering af de screenede potentialer, ligesom de vælger den økonomiske rådgiver, som
leverer de grønne forretningsmodeller.

I en industriel symbiose bliver én virksomheds rest til en anden virksomheds ressource

Styrket konkurrenceevne
og grønne
forretningsmodeller
for SMV’er

Hvilken værdi har projektet for din virksomhed?

Holbæk Kommune og Dansk SymbioseCenter inviterer små og mellemstore virksomheder til at opnå besparelser ved en
grønnere forretningsprofil. Din virksomhed
kan gennem projektet ”Rest til ressource”
få udarbejdet en teknisk udviklingsplan for
ressourceoptimering og en business case
for omlægning til en mere grøn forretningsmodel.

Teknisk udviklingsplan til 50 virksomheder
Bliver din virksomhed udvalgt i screeningen,
får I tilbudt en teknisk udviklingsplan. Det er
jer, der vælger den rådgiver, der udarbejder
udviklingsplanen uden omkostninger for jer.

Effekterne af projektet
Seks kommuner i Region Sjælland deltager i
projektet. Det samlede resultat forventes at
blive:

Rådgiveren går dybere ned i, hvilket ressourceforbrug og hvilke rester fra jeres aktiviteter,
der kan reduceres. Vi ser på, om der kan optimeres, og om der er udviklingspotentiale.

Din virksomhed kan opnå


Deltag og få nye muligheder

Vejledning og rådgivning til en
værdi af op til 160.000 kroner



Lavere driftsomkostninger



Styrket konkurrenceevne



Mindre ressourceforbrug og
CO2-udslip

Til gengæld skal I blot bidrage med
engagement og tid.

Hvad tilbydes?
Screening af 100 virksomheder
Deltagende virksomheder
bliver screenet for motivation samt potentiale for energi– og ressourcebesparelser. Din virksomhed modtager en screeningsrapport,
som danner basis for vurdering af videre deltagelse.

Grøn eller symbiotisk forretningsmodel
til 40 virksomheder
Har din virksomhed stort potentiale for at
reducere energi- og ressourceforbrug, får I
også udarbejdet en grøn eller symbiotisk forretningsmodel.
I forretningsmodellen indgår økonomiske
forhold, investeringskrav og anlægsomkostninger. Der vurderes også risici eksempelvis
forsynings- og leverandørsikkerhed.
Det er også jer, der vælger rådgiveren, der
beregner og modellerer en forretningsmodel
uden omkostninger for jer. I får altså konkrete
løsningsforslag i form af skræddersyede forretningsmodeller individuelt eller inden for
industriel symbiose mellem grupper af virksomheder.



Styrker branding og markedsføring



Åbner for nye markeder, kundesegmenter, leverandører og produkter



Skaber flere arbejdspladser



Giver eksponering og gratis adgang til
events



Bliv en del af lokale symbiosenetværk
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