
ECSMV er et projekt som via netværk og specialiseret rådgivning skal hjælpe 
virksomhederne med at bidrage til den grønne omstilling og derved styrke 
deres konkurrenceevne.

Det skal ske gennem energieffektivisering og CO2-reduktioner blandt små og 
mellemstore virksomheder i hele regionen.

Kommunerne i Region Midtjylland varetager screeningsopgaven af de lokale smv’er 
gennem deres erhvervsråd eller via kommunens eksisterende tilsynsmyndighed. 

De enkelte kommuner screener deres lokale virksomheder for potentialet for 
energieffektivisering og CO2-reduktioner. Det sker typisk på baggrund af et 
virksomhedsbesøg, hvor de individuelle udfordringer og muligheder identificeres.

Herefter har virksomheden på baggrund af vejledning fra screeningsagenten 
mulighed for at ansøge om støtte til et rådgivningsforløb.

Rådgivningsforløbet foregår med en af virksomheden udvalgt prækvalificeret 
rådgivningsvirksomhed, som bistår virksomheden med at udvikle en grøn 
forretningsmodel, der udgør et roadmap for at bringe dem i mål med de grønne 
besparelser.

Når rådgiveren har afleveret den grønne forretningsmodel, har virksomheden 
mulighed for at søge yderligere støtte. Denne gang til implementeringen af den 
grønne forretningsmodel. Der kan være tale om investeringer til energirenovering 
eller til indkøb af udstyr, som gør det muligt at opnå besparelser, der har en positiv 
effekt på den enkelte virksomheds energiforbrug eller CO2-reduktion.

For virksomheder som enten har været igennem ECSMV-forløbet, eller som er 
interesseret i at tage aktiv del i den grønne omstilling, er der mulighed for at 
deltage i dialogfora på tværs af regionen. Nogle af disse fora vil være arrangeret 
af din kommune eller dit lokale erhvervscenter, i andre tilfælde vil det være 
dialogfora på tværs af Region Midtjylland. Her kan I udveksle erfaringer og hente 
inspiration til de næste skridt på jeres grønne rejse.
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