
Velkommen til

Penge til bæredygtig udvikling

10. marts 2020



Mål med dagen

• Opfølgning på FN 17 konference i 2019
• Motivere til at tænke i penge til bæredygtig 

udvikling
• Skabe hurtigt overblik over udbydere af penge 
• Korte møder med udvalgte udbydere for at 

afklare dine muligheder
• Aftale videre aktiviteter med relevante udbydere
• Netværk



Program 

• Velkomst & introduktion
• 11 korte præsentationer fra udbyderne
• Pause
• Carsten Lind Pedersen, Enorm BioFactory
• Speed dating – individuelle samtaler á 7 min.



Bæredygtig udvikling 

• Et aktuelt tema – klimarådets anbefalinger
• Mange melder sig på banen med gode tilbud
• Vigtigt at fokusere på de rigtige udbydere
• Hvad er dit behov og mål:

• Nye materialer?
• Nye processer og metoder?
• Nye forretningsmodeller?
• Nye markeder?
• Ny placering i værdikæden?
• Opbygge grøn profil/image?



11 udbydere på dit kort

1. Innovationsfonden

2. LAG 

3. Lifestyle & Design Cluster

4. ECOLABNET

5. Erhvervshus Midtjylland

6. Central Denmark EU Office

7. Vækstfonden og Danmarks Grønne Investeringsfond

8. COOP Crowdfunding

9. GUDP og MUDP

10. ECSMV

11. LENDINO



Praktik 

• Udfyld din ønskeseddel med udbydere

• Marker dem du ønsker at tale med  



11 på stribe – 3 min. til hver!!

1. Innovationsfonden

2. LAG 

3. Lifestyle & Design Cluster

4. ECOLABNET

5. Erhvervshus Midtjylland

6. Central Denmark EU Office

7. Vækstfonden og Danmarks Grønne Investeringsfond

8. COOP Crowdfunding

9. GUDP og MUDP

10. ECSMV

11. LENDINO



• Klar til 11 korte præsentationer



Nye løsninger

Innovationsfonden styrker vækst og beskæftigelse i hele 
Danmark gennem vidensbaseret forskning, innovation og 
iværksætteri
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Grand Solutions Innofounder Innobooster

Internationale 
samarbejder

InnoexplorerErhvervsforsker
(Landdistrikts-

Vækstpilot)

Partnerskaber 
Mellem forskere og virksomheder/regioner/
hospitaler/kommuner

Opstarter
Modning af forskningsidéer, iværksætteri og 
virksomhedsopstart

Innovationsboosts
Af etablerede virksomheder – særligt 
fokus på SMV’er

Innovationsfondens programmer:

– fordeler 1,9 mia. kr i 2020 



Innobooster medfinansierer op til 33% af udgifterne til et 
specifikt, videnbaseret udviklingsprojekt

Målgruppe: SMV-er og start-ups

Kan investere mellem 50.000 og 5 millioner kroner i et projekt

Det er virksomheden, der ansøger, vælger 
samarbejdspartnere, modtager investeringen og leverer 
egenfinansieringen

Varighed fra 3 måneder til 2 år

Hurtig behandlingstid – (næsten altid) svar på ansøgninger 
inden for en måned. 

Løbende ansøgningsfrist    

2000 ansøgninger om året  - succesrate på ca. 25% - 300 
mio. kr til rådighed   
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Innobooster kort



Grøn omstilling > 700 mio. kr i 2020 
i Grand Solution programmet
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Yderligere Info:

www.innovationsfonden.dk

Hotline Innobooster – Hverdage 9-12 : 
6190 5005
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EU-finansierede midler der 
støtter projekter som skaber 

udvikling eller arbejdspladser i 
et landdistrikt.

Ansøgningsfrist 23. april 2020
I 2020 er der i alt 1.7 mio. kr. til indstilling 

af projekter
Max 50% tilskud 

LAG Odder-Hedensted



Særlige midler til bæredygtig 
udvikling og grøn omstilling
1. Projektet frembringer grønne løsninger
2. Projektet fremmer klima- og miljøtiltag
3. Projektet fremmer cirkulær økonomi
4. Projektet skaber øget/ny adgang til natur, 

nye naturoplevelser og/eller 
naturbevarende tiltag

5. Projektet understøtter bæredygtig turisme



Mere information:
www.livogland.dk

www.lagoh.dk
Susanne Ernst
Tlf: 29131683

Mail: s.ernst@lagoh.dk



Lifestyle 
& Design Cluster
Rethink Business

CØ SMV



Lifestyle & Design Cluster

• Ledelsesnetværk i cirkulær økonomi, 
CBS og VIA

• Take-back af tekstiler, KADK + KEA

-Digitalisering
-Design, innovation og iværksætteri
-Cirkulær økonomi

• Nationale projekter (CØSMV)
• Regionale projekter (RB4CF)
• Internationale projekter (NCH og C-

voucher)
• Samarbejde med VIA Design 
• CØ-partnerskabsaktiviteter



CØ SMV

Fase 1

• Traditionel SMV

• Turnaround
• 100.000kr til aflønning af en 

konsulent

• Netværk

Fase 2
• Har du en grøn forretningsmodel

• 20% til investeringstilskud



Rethink Business

• Er du en iværksætter?
• Hjælp til forretningsudvikling
• Cirkulær økonomi, FN’s 

Verdensmål, Netværk



Kontakt

CØ SMV
Henrik Nørgaard, 
henrik@ldcluster.com

Rethink Business
Frank Engelbrecht, 
frank@ldcluster.com



ET NETVÆRK AF SERVICEUDBYDERE I
ECO-INNOVATION I PRODUKTIONS SMV’ER

HEDENSTED ERHVERV, ”BÆREDYGTIG ADFÆRD ER VINDERADFÆRD”



- Rummer ny viden indenfor emner relevante for produktion og den 
grønne omstilling

- Få netværk i Danmark men også i Polen, Litauen, Estland, Sverige og 
Finland
- til andre produktions SMV’er
- til universiteter der er eksperter og arbejder med praksis
- til erhvervsorganisationer

- Få adgang til nyeste ekspertviden og ”best practices”

- Et holistisk værktøj til service = dit grønne supermarked

- Netværket tager afsæt i din virksomhed

2311.3.2020

Hvorfor?



2411.3.2020



2511.3.2020

Hvad?

Produktions SMV’er og erhvervsorganisationer

Detag i events og følg https://ecolabnet.org for at få viden om:
- Nye teknologier
- Nye materialer
- Nye idéer
- Ny forskning
- Faciliteter for eco-innovation
- Eksperter indenfor eco-innovation

Flere muligheder på vej....
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Hvem?

Vilnius University

University of Tartu

Kaunas University

Centria University of Applied 
Sciences

VAMK University of Applied 
Sciences Design Centre MUOVA

VIA University College

Lithuanian Business Confederation

Sustainable Innovation

Labsamera

Estrotech

Partner Ekspertise

Optical and thermal additive manufacturing RDI infrastructures and 
competences
Laboratories and competences on developing and testing new bio-
based materials

Product-service system design competences and facilities

Proces optimering, forretningsmodeller og markedsstrategier
Collaboration with SMEs and sustainable strategies 

3D printing and bio-based materials

Lande: Polen, Litauen, Estland, Sverige, Finland, Danmark
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Hvem i Danmark?

VIA University College
Forskningscenter for kreative erhverv og 
professioner

Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens

Projektleder: Trine M. Nielsen

E: trni@via.dk

M: 8755 4413

Partner Støttende partnere

Erhvervshus Midtjylland
Green Network
Fremstillingsindustrien – en del af DI
Dansk Mode & Tekstil



Penge til bæredygtig udvikling

Lise Haahr Hanneslund

Erhvervshus Midtjylland

Ambitionen er at medvirke til en sund og 
innovativ erhvervsudvikling.

Specialiseret, fortrolig og uvildig vejledning, 
der altid tager udgangspunkt i den enkelte 
virksomheds (ofte forskellige) behov.

Der indgås årlige resultatkontrakter. 

Miljø/bæredygtighed – ét af flere faglige 
arbejdsområder.  



Det, der er godt for én………. 
er ikke nødvendigvis godt for en anden!



Erhvervshus Midtjylland
– vi vil bistå med at udvikle virksomheder

• Erhvervshus Midtjylland

• Virksomheder i Region Midtjylland - Vækstambitioner og vækstpotentiale.

• Udvikling – Specialiseret vejledning - ikke begrænset til miljø/bæredygtighed

• Information, sparring, match mv.

• Tilskudsmuligheder – eksterne og egne programmer (operatør).

Iværksætterprogram • Virksomhedsprogram  • Internationaliseringsprogram og fx EEN, 
Udenrigsministeriet og Digitalisering samt Grøn og Cirkulær Omstilling, Rethink Business og 
Cirkulær Økonomi for SMV’er

• Typisk 50% tilskud til konsulentbistand – men også netværk, infomøder, 
vækstgrupper mv.

• https://erhvervshusmidtjylland.dk/

• https://virksomhedsguiden.dk

• Lise Haahr Hanneslund - lhh@erhvervshusmidtjylland.dk



For private organisationer: se den delprogram ”Environment and 
resource efficiency”

Op til 55% medfinansiering fra EU til projekter der er nye på 
europæisk plan og tæt på markedet dvs. test og afprøvning

Projekter er ofte + 1 mio. EUR og udføres ofte i internationalt 
partnerskab bestående at både offentlige og private partnere.

Projekter skal demonstrere tydelige målbare miljø og/eller 
klimafordele under projektet (gå på markedet under projektet).

Det er pt. ikke offentliggjort en ansøgningsfrist, men det forventes 
at det vil ske i løbet af 2020 

GRØNNE PROJEKTER UNDER LIFE-PROGRAMMET



EU MEDFINANSIERER PRODUKTINNOVATION

o Afklaring af om virksomheders produktudviklings 
ideer med fordel kan medfinansieres med 70% fra 
EU – projekter fra 5-20 mio. kr.

o Alle brancher (Bottom Up) 

o Både teknologiudvikling og markedsmodning af 
produktinnovationer – nyt med stort 
markedspotentiale

o Under European Green Deal reserveres 25% af 
budgettet til Grønne løsninger i bred forstand. I de 
kommende år vil der derfor være bedre chancer for 
at komme igennem med den slags løsninger.

Thomas Steen Hansen
tsh@centraldenmark.eu
+45 2283 6643



Vækstfonden – statens finansieringsfond

/ Side 33

Sammen sætter vi ting i gang og 
mennesker i arbejde



Vækstfondens formål

At udvælge og 
udvikle de 
virksomheder, 
Danmark ikke må 
gå glip af

/ Side 34



Pejlemærker
Hvad lægger vi særligt vægt på, når vi udvælger og udvikler projekter?
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Ansvarlighed



11. marts 2020
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Sådan ser vi ud

VENTURE LÅN, GARANTIER
OG KAUTIONER

DANMARKS GRØNNE
INVESTERINGSFOND

FONDSINVESTERINGER



Der lægges vægt på både grønne 
og økonomiske kriterier

11-03-2020 Side 40

Grønne 
effekter

Økonomi Markeds-
potentiale

Samfunds-
økonomisk 
afkast

Nødvendige betingelser



Den grønne lineal er koblet tæt sammen 
med vores strategiske fokus 

Det strategiske fokus

Vedvarende energi

Energibesparelser

Ressourceeffektivitet

Den grønne ambition

Erstatte fossilt brændstof med vedvarende 
energi

Reducere det samlede energi- og 
ressourceforbrug

Altid tilstræbe at gå efter forbedring ift. 
alternativet (baseline)

Inspirere til at tænke minimum et led 
opstrøms og et led nedstrøms i værdikæden

11 March, 2020 Side 41

 Grønne mål (total og reduktion ift. baseline)

CO2 ækvivalenter

NOx

SOx

Energiforbrug (inkl. sammensætning af 
kilder)

Vandforbrug

Farlige stoffer

Affaldsmængde 

Andel af genanvendte materialer i
produktionen

Andel af affald fra site som genanvendes



Vi finansierer virksomheder 
i alle brancher
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HandelServiceerhverv
Bygge-
virksomheder

Fremstillings-
industri

Finansiering 
o.a.

Grønne 
virksomheder

IT, tele og 
elektronikLandbrug
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Vi kan hjælpe med næsten alle finansieringsbehov

Investering i 
forretnings-og 

markedsudvikling

Garantier
Herunder AB92

Anlægs-
investeringer

Stigende 
arbejdskapital-

behov

Ejendoms-
finansiering

Ejerskifte/
generationsskifte 

af virksomhed

Unge virksomheder 
klar til markedet



Vi er langsigtede og tålmodige – og klar med 
finansieringsløsninger, 
der passer til dig

11. marts 2020 / Side 44

.

STARTUP

VÆKST-
VIRKSOMHED

GLOBAL 
SKALERING



Vækstfonden har kontorer 
syv steder i Danmark
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Hellerup
Strandvejen 104A

Vojens
Billundvej 3

Randers
Tronholmen 3, 3. 

Aarhus
Inge Lehmanns Gade 10, 5. 

Aalborg
C. A. Olesens Gade 4, 2. 

Sorø
Fulbyvej 15

Odense
Forskerparken 10 E / 5230 Odense M



Endelig tag fat i os ……………….

Jens Koch
Green Investment Director

Mobil +45 20802734 
Mail: jko@gronfond.dk

Danmarks Grønne 
Investeringsfond 

Mette Damgaard Hansen 
Erhvervskundechef

Mobil +45 25371838
Mail: mdh@vf.dk

Vækstfonden – udlån
Billundvej 3
6500 Vojens 

Marianne Jeppesen
Erhvervskundechef

Mobil +45 20809421
Mail: mje@vf.dk

Vækstfonden – udlån
Billundvej 3
6500 Vojens 

11. marts 20205. marts 
2020
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MUDP 2020
Miljøteknologisk Udviklings-
og Demonstrationsprogram

 Nanna Rørbech
DI Procesindustrien og MST 
Virk, Odense

 9. december 2019



 134 millioner kr. i 2020



 Hvad giver MUDP tilskud til? (Ikke udtømmende liste)

 Udvikling af miljøteknologi
 Billigere miljøteknologi
 Det skal gå udover lovens krav (fyrtårne)

 Store og små projekter 
 Bidrage til en grønnere verden
 Danske arbejdspladser og eksport af 

miljøteknologi



 Typer af projekter:

 - Typiske udviklingsprojekter, test og demonstration, fx frem til 
prototype

 - Fyrtårnsprojekter, fuldskala demonstration – tæt på 
markedet - evt. med elementer af udvikling i projektet

 Opskalering fra pilot til fuld skala

 - Verifikation af miljøteknologi (ETV)



Forskning Udvikling Markedet

Alm. runde

Fyrtårnsprojekter

ETV



MUDP kigger typisk på:
 Teknologisk nyhedsværdi og tilskyndelse
 Miljø- og ressourcemæssige effekter
 Erhvervs- og kommercialisering potentiale 
 Beskæftigelsespotentiale
 Projektbeskrivelsen og bilag
 Projektorganisering og egenfinansiering 
 Fyrtårnspotentiale



 Udviklings,- test- og 
demonstrationsprojekter samt 
verifikation af miljøteknologi 
(ETV)
 30. april 2020, kl. 12.00

 Fyrtårnsprojekter
 - One-pager og pitch: 10. marts 2020, kl. 

23.59
 - Fyrtårnsprojekter: 14. august 2020, kl. 

12.00

Aktuelle opslag 2020



 www.ecoinnovation.dk

 Kontakt
 Nanna Rørbech, naroe@mst.dk
 Gert S Hansen, Gesha@mst.dk





GUDP
• Grøn omstilling af fødevareerhvervet

• Ca. 200 mio. kr. om året 

• Udvikling, demonstration (og forskning)

• Fokus på dobbelt bundlinje

• Gerne samarbejdsprojekter



ECSMV.dk

• Til virksomheder i Region Midtjylland
• Gratis screening i 48 virksomheder med fokus 

på ressourceforbrug + nye forretningsmodeller
• Tilskud til konsulentbistand kr. 57.235 til cirka 

25% af virksomhederne ~ 12 i Hedensted
• Støtte til implementering af løsninger
• Dialogforum med netværksaktiviteter
• Kører i 2020-2021
• Kontakt Hedensted Erhverv



SMVernes nye vej til erhvervsfinansiering



Hvorfor

⅓ mindre virksomheder kan ikke få tilstrækkelig finansiering



Hvad

Lån op til 5.000.000 kr.

Løbetid op til 5 år

Renter fra 4% p.a.



Hvordan



+45 51 35 31 11

andreas@lendino.dk

Du er velkommen til at tilføje mig på min LinkedIn



• Tak til alle udbydere

• Spændende at høre om de mange tilbud

• Nu skal I udfylde jeres ønskeseddel



Praktik 

• Udfyld din ønskeseddel
• Marker de tre du helst vil tale med en 
• Aflever din ønskeseddel til Ulla

• Pause med energizer, kaffe og saft

• Vi samles igen kl. 16:15 – Enorm BioFactory



• Velkommen til Carsten Lind Pedersen, Enorm 
BioFactory A/S



EAT THE CHANGE YOU WANT TO SEE IN THE WORLD



ENORM =100 ton larver om 
dagen

ENORM Biofactory A/S 
Skandinaviens 

første industrielle insektproduktion.
Ved Carsten Lind Pedersen, CEO, ENORM BIOFACTORY A/S





FØDEVARER 
(INGREDIENSER

)

• Enorm startede i 2016 som et 
fødevarebrand

• Enorm lancerede det først 
danskproducerede 
fødevareprodukt med insekter

• Vi sælger fortsat insektsnacks og 
knækbrød gennem ca 250 
forhandlere i Danmark. Bl.a. 
gennem Salling Group. 

• Fødevarerne indeholder 
melorme som vi køber hos en 
dansk og en hollandsk 
producent. 



INGREDIENS
PRODUCENT

• Vores mål er at producere 100 tons 
levende Black Soldier Fly larver per dag 
i 2022 ved at konvertere spild- og 
reststrømme fra fødevare- og 
foderindustrien.

• Larverne bliver forarbejdet til 
forskellige produkter i føde & foder 
varekvalitet:

• Protein-mel (omkring 60% 
protein)

• Fedt

• Fiber

• Gødning



ENORMS Forretningskoncept



INPUTS
Hvede, havre, majs, soja, fiskemel 

mv.

Restbiomasser fra fødevare- og 
agroindustri

Tidligere fødevarer

Køkkenmadaffald

KOD (kildesorteret organisk 
dagrenovation)

Husdyrgødning

OUTPUTS
Biotech / kosmetik

Fødevarer

Fiskefoder

Foder til svin og fjerkræ

Petfood

Mink

Anden industriel anvendelse

Biobrændsel

Gødning 







ENORM
Hedelundvej 15
8762 Flemming



• PROOF OF 
CONCEPT 
FASE I 
Renoverede
kyllinge stalde





HVORDAN FINANSIERES 
ENORMS, PROFF OF 

CONCEPT

MUDP – Fyrtårnsprojekt bevilliget af miljøstyrelsen 

I alt 15,9 mio. kr. (12,0 mio)

Region Midt, med regionale midler. +

Innovationsfonden med Innobooster.

I alt ca. 1.0 mio. kr.

Kontant indskud via ENORM Investor Holding A/S

I alt (indtil videre) 20,0 mio. kr. 







Mange steder i verden ender 
restprodukter og organisk affald på 
lossepladsen ,som en væsentlig kilde 
til drivhusgasser og forurening 







EAT THE CHANGE YOU WANT TO SEE IN THE WORLD



• Tak til Carsten



Så er det tid til speed dating

• Vi har lavet mødeplan – 7 minutter til hvert møde
• Hent jeres mødeplan hos Ulla og Bente
• Runde 1 starter kl. 16:40
• Udnyt ventetiden: 

• Besøg Leanakademiet
• Besøg Compas
• Besøg Hedensted Erhverv
• Mød nye mennesker
• Nyd en sandwich
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Farvel og tak for i dag 


