Energi, CO2 og ressourebesparelser i SMV’er i Region Midtjylland
Milestone Pro – Kort løsningsbeskrivelse
Efterfølgende gives en kort løsningsbeskrivelse for udvikling og dokumentation af en grøn/bæredygtig forretningsmodel i en virksomhed, der ønsker at deltage i projektet ”Energieffektivitet
og CO2-besparelser i Virksomheder i Region Midtjylland”.
Løsningsbeskrivelsen er uddybet i et separat bilag ”Detaljeret løsningsbeskrivelse”.
Projektmål
Udover projektets generelle mål er det vigtigt ved starten af et projekt at identificere jeres
konkrete mål med deltagelsen, da opfyldelse af disse mål er afgørende for, at I oplever succes
og tilfredshed med projektet.
Jeres mål afhænger bl.a. af, om I er en produktionsvirksomhed med egne produkter og egen
produktion og dermed gode muligheder for at arbejde bredt med cirkulær økonomi (CØ). Eller
om I er en yngre startup-virksomhed med CØ som en del af sit DNA, en handelsvirksomhed
eller en servicevirksomhed med mere begrænsede muligheder for at arbejde med cirkulær
økonomi.
Et typisk virksomhedsmål er et ønske om at få bedre overblik over virksomhedens nuværende
status og relevante handlemuligheder inden for cirkulær økonomi. På den baggrund kan der
kvalificeret udvikles ideer til nye grønne forretningsmodeller og fastlægges mål for virksomheden eller den grønne forretningsmodel.
Et andet hyppigt mål er et ønske om større synlighed og branding af virksomhedens bæredygtighed, da mange virksomheder allerede har gjort og gør en indsats inden for bæredygtighed, men ofte ikke får dette tilstrækkeligt kommunikeret f.eks. på virksomhedens web-side.
Uanset indholdet i virksomhedens mål arbejder vi fokuseret på at sikre en god sammenhæng
mellem og opfyldelse af både jeres konkrete og projektets generelle mål.
Projektgennemførelse
Projektet indeholder nogle rammer for et projektforløb, som respekteres ved planlægning af
det konkrete projektforløb i en virksomhed. Forløbet afhænger bl.a. af jeres størrelse og organisering, herunder om der er en ledergruppe eller andre medarbejdere, der skal inddrages
i projektforløbet for at sikre de bedste løsninger og et godt ejerskab til resultater.
Et typisk projektforløb består af følgende hovedfaser:
A. Projektplanlægning
B. Kortlægning og handlemuligheder vedr. CØ
C. Udvikling af grøn forretningsmodel
Gennem projektplanlægningen sikres en kvalificeret dialog og fastlæggelse af virksomhedens
mål med projektet, en god organisering og en køreplan (kort projektplan) for projektets udførelse samt relevant kommunikation til virksomhedens medarbejdere.
Læs mere i den detaljerede løsningsbeskrivelse i separat bilag.
Timepris - 1.090 DKK excl. moms pr time.

Side 1

