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 Projektleder og forretningsudvikler

 SMV GRØN - Hjælper virksomheder med 
ansøgninger og projektstyring

 Beyond Beta – Mentor - Udvikler ambitiøse
startups og fejer sten af vejen

 Projektudvikling og intern bæredygtighed

 Selvstændig i 10 år, KROM Kendama

 Fødevarestartups m.m.

 Erhvervsøkonomi & psykologi

 Gin entusiast



Introduktion til medfinansiering

 Hvem er puljerne til for, hvad kan de?

 Finansieringsprojekter i 2023

 Virksomhedsprogrammet

 Projekter I støbeskeen

 SMV GRØN

 SMV Grønne Kompetencer

----

 Miljømærkning og certificering

 Bæredygtig udvikling - Hvad gør vi selv?



Hvem er puljerne til?

- Alle danske virksomheder

- Typisk afgrænset ved SMV-segmentet

- Enkelte iværksætterpuljer

Hvad kan de?

- Økonomisk støtte

- Bidrage til at sætte bæredygtig udvikling i system

- Accelerere nødvendig udvikling



The Organic Crave

InnoBooster

SMV Food

Grøn Cirkulær Omstilling

1,2 mio kr. til 

udviklingsarbejde på 18mnd

Vækstrettet 

kompetenceudvikling

SMV Grøn



Andre eksempler – SMV GRØN

300.000 kr. til udvikling og 

implementering af  

klimastrategi

150.000 kr. til beregning af og 

investering i vedvarende 

energi til nyt servercenter

150.000 kr. til udvikling af 

energibesparende moduler i 

kogegrej samt DTU test



Hvad kræver det at deltage

Vi anbefaler: Dedikeret 

projektmedarbejder

Tålmodighed

Likviditet

Uvildig projektsparring

Erhvervhus Fyn hjælper bl.a. med
Forståelse af 

bureaukratiet



Hvad byder fremtiden på?

SMV:Vækstpilot

SMV:Digital

SMV:Grønne

Kompetencer

SMV:Pro

SMV:Grøn

SMV:Eksport



Medfinansiering i 2023

www.virksomhedsprogrammet.dk

Kontakt os når i:

- Har brug for hjælp til projektafgrænsning
- I tvivl om et program kan medfinansiere
- Ønsker at komme i gang
- Ønsker at komme videre

I kan følge med, men vi har overblikket

https://virksomhedsprogrammet.dk/content/ydelser/smvgroen/bab6c5de-d96e-41d9-bc48-363d7d270776/


Medfinansiering i 2023

Virksomhedsprogrammet

https://virksomhedsprogrammet.dk/content/ydelser/smvgroen/bab6c5de-d96e-41d9-bc48-363d7d270776/


Medfinansiering i 2023

www.virksomhedsprogrammet.dk

Kontakt os når i:

- Har brug for hjælp til projektafgrænsning
- I tvivl om et program passer til jeres projekt
- Ønsker at komme i gang…
- Ønsker at komme videre…

I kan følge med, men vi har overblikket

https://virksomhedsprogrammet.dk/content/ydelser/smvgroen/bab6c5de-d96e-41d9-bc48-363d7d270776/


SMV Grøn

50% medfinansiering til de uundgåelige projekter

To spor – kan blandes

Rådgivning op til 50.000 / 150.000

Investering op til 50.000 / 150.000

Eksempler på projekter:

- Udvikling og implementering af bæredygtighedsstrategi

- Udvikling af klima-/CO2 regnskab

- Certificering af virksomhed / produkter

- Materialeudvikling

- Ressourcesparrende softwareudvikling

Opstart Q1 2023

https://virksomhedsprogrammet.dk/content/ydelser/smvgroen/bab6c5de-d96e-41d9-bc48-363d7d270776/


SMV Grønne kompetencer

Støtte til kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere, 

ledelse eller bestyrelse.

Eksempler på projekter:

- Branchespecifik ressourcehåndtering 

- Change-management m. fokus på grønne strategier

- CO2 regnskab, dataindsamling og håndtering

- Bæredygtig ledelse

- Branchespecifik indkøb/produktion/m.v. m. grønt fokus

Opstart Q1 2023



Andre puljer

 Energistyrelsen – Tilskud til energieffektivisering 

 Erhvervsstyrelsen – Tilskud til certificering og mærkning

 EU-puljer

 Projekter ved andre Erhvervshuse

 Innovationsfonden



Philip Fiil Eldridge

61 30 26 82

phiel@Erhvervshusfyn.dk

Tak for ordet



Tal med os om mærker

 Hjælp til præcisering af behov

 Afgrænsning af relevante mærker

 Mulighed for økonomisk støtte til certificering

Steen Nymann Andersen

Philip Fiil Eldridge



Miljømærkning og certificering
Specialiseret service

Steen Nymann Andersen

Philip Fiil Eldridge

Hvilke kender i?



Hvor mange mærker?

Klimamærkning i detailhandlen



Hvorfor er de vigtige?
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Vores egen bæredygtighedsrejse



Udvalgte realiserede projekter

Indkøbs- og 
eventpolitik

Green 
Tourism

Organization

certificering

EL-
delecykler

Styrket 
vidensdeling 

intern & 
eksternt

Miljøkrav til 
samarbejds-

partnere

Indkøb ved 
lokale virk-
somheder

Affaldspolitik

Samarbejde 
med 

kontornaboer

IT Indkøbs-, 
forældelses-

og 
reparations-

politik

Bæredygtigt 
indkøb

Sundheds-
fremmende

aktiviteter

Taskforce 

igangsat

Fastlagt 

Strategi

2021-2022

Økonomisk 

engagement fra 

ledelsen



Verdensmål i EHF

Verdensmål og bæredygtig udvikling hænger 
sammen. 

- Værktøj til kategorisering og afgrænsning af 
initiativer

- Fælles sprog styrker samarbejdsmuligheder



Inden for murerne fokuserer vi på..

- Diversitetspolitik (2021/22)

(Herunder bl.a. lønforhold, 
kønsmæssig fordeling på ledelses- og 

bestyrelsesniveau) 

- På tværs af alle ansatte er vi 50/50 
M/K.

- Sundhedsgruppen udvælger 
initiativer (Motion, bevægelse, søvn 

m.fl.)

- Styrket on-boarding forløb

- ivate tilpasninger af arbejde efter 
behov

- Trivselsmålinger

- Samlet indkøbspolitik (2021)

- Udfasning af ”ukorrekte” produkter 
(on-going)

- Affaldspolitik og hjælp til god 
håndtering af restprodukter



Vores output afspejler blandt andet

- Byregion Fyn med fokus på DK2020 
og FYN2030

- Data & Analyse understøtter 
omstilling og udvikling i kommuner og 

erhverv

En hjørnesten i Erhvervshuset, der 
kommer til udtryk igennem stort set 

alle vores initiativer og projekter i 
huset.

Regionalt Fyrtårnsprojekt

Regional vækstiværksætteri

- Projekter: GCO, SMV Grøn 

- Destination Fyn og 
forretningsudviklere gennem sparring 

med de fynske virksomheder

- Fynsk symbioseprojekt (2022)
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