
Motivations- og 
ressourcetjek GREENPLAN

CLEAN

CLEAN Green Plan 
   dækker

50%
af virksomhedens udgifter til ekstern rådgivning 

i forbindelse med den grønne forretningsplan
*Projektet er målrettet SMV’er til udarbejdelse af en grøn forretningsplan

Du kan vælge én eller flere rådgivere til at bidrage, og får 
sparring fra CLEAN Green Plan i hele den administrative proces.

Vi refunderer 
50% af 

udgifterne 

Du er 5 skridt fra at tage 
hånd om vækst og udvikling

i din virksomhed

CLEAN Green Plan
Netværksmøde

Tilbud

Du finder den bedste 
rådgiver

Grøn Forretningsplan

Der skal indhentes tilbud fra tre eks-
terne rådgivere, der alle kan tilbyde 
branchekendskab, som passer til din 
virksomhed, inden for energiledelse,
energioptimering eller energiinveste-
ring i vedvarende energi.

Du har selv mulighed for at finde den 
bedste rådgiver til din virksomhed. 
Alternativt har CLEAN et omfatten-
de klyngenetværk, hvor du også kan 
finde hjælp og inspiration.  

Foretages af konsulenter fra CLEAN, 
hvor vi sporer os ind på den udvikling 
du ønsker i virksomheden. Vi beskri-
ver virksomhedens motivation for at 
blive grønnere, og hvilke ressourcer, 
der kræves for at nå dine mål. 

I samarbejde med lignende virksom-
heder kan I deltage i arbejdet med 
f.eks. markedsperspektivering, finan-
siering, networking og opleve inspi-
rerende oplæg. 

Du vælger selv en rådgiver, der udar-
bejder din nye forretningsplan. Pla-
nen anviser, hvordan du skaber ud-
vikling i virksomheden, og hvordan 
du sparer energi og ressourcer f.eks. 
ved hjælp af nye investeringer eller 
ved omlægninger i arbejdsgange.

Kontakt

GREENPLAN
CLEAN

Netværksaktiviteter
Lasse Bork Schmidt

Projektchef 

(+45) 4034 7745
lbs@cleancluster.dk

Mads Lauritsen
Projektleder

(+45) 2789 0985
mal@cleancluster.dk

Thomas Sejersen
Kommunikations- og eventmanager

(+45) 5195 1291
tss@cleancluster.dk

Tim Vyum
Projektkoordinator

(+45) 4223 1976
tiv@cleancluster.dk

CLEAN Green Plan afholder to årlige netværksmøder for alle 
virksomheder, som er i gang med en grøn forretningsplan. 
Se mere på cleancluster.dk

Med CLEAN Green Plan får du 
adgang til den bedste rådgivning 
inden for udvikling af energi- og 

ressourceeffektivitet i din virksomhed

Find os på 
Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart



CLEAN er Danmarks grønne energi- og miljøklynge, der 
gennem projekter og samarbejder skaber grøn vækst
og innovation, både nationalt og internationalt.
Den globale omstilling til bæredygtig energi og 
produktion er ikke længere en akademisk diskussion 
i den gamle verden. I dag er der konsensus fra Kina 
over Kalundborg til Kansas City:

• Om klimaforandringernes realitet og betydning
• Om behovet for at reducere energi- og 

ressourceforbrug
• Om at vækst uden bæredygtighed er en vej, 

der ender blindt

Danmark er trods sin størrelse en supermagt i clean-
tech. Her handler det ikke længere om at overholde 
standarder, men om at sætte nye. Derfor er danske 
virksomheder interessante for globale projektejere,
der leder efter nøglerne til det bæredygtige samfund. 

CLEAN er omdrejningspunktet, der formidler viden, ta-
lent og samarbejde mellem store og små virksomheder, 
myndigheder og vidensinstitutioner – og herfra lyder
sektorens fælles stemme nationalt og globalt. 
Vi er det dybe rodnet under den blomstrende danske 
have af cleantech-virksomheder. Et rodnet, der både
nærer små og store – og som hver dag vokser sig stær-
kere.

Vi samler dem, der gør en forskel

cleancluster.dk

CLEAN - Innovating Green Solutions

CLEANcluster

CLEANcluster

En grøn forretningsplan Case: Trio Stål Odense Om CLEAN

Links

Som deltagende virksomhed i projekt CLEAN Green Plan 
får du professionel og konkret rådgivning til, at realisere din 
virksomheds potentiale inden for energi- og/eller ressource-
effektivisering. 
Projektet giver dig mulighed for at få refunderet 50% af ud-
giften til ekstern rådgivning. Rådgiveren vælger du selv, li-
gesom du selv vælger, hvilket indsatsområde, der skal ud-
arbejdes en plan for. 
Igennem hele forløbet vil CLEANs konsulenter stå til rådig-
hed for spørgsmål og vejledning, så planen ikke ender i skuf-
fen, men bliver til øget konkurrenceevne og forbedret miljø. 

En grøn forretningsplan efter dit ønske – udarbejdet af de bed-
ste rådgivere – med 50% i støtte. Det er CLEAN Green Plan!

• Konkret plan for energi eller ressourceforbedringer
• CLEAN Green Plan refunderer 50% af planens pris
• Eksterne rådgivere kan findes på cleancluster.dk
• Vejledning under hele forløbet
• Benyt din egen rådgiver eller en fra CLEAN Green Plans

rådgiverliste

Besparelser fundet
Rådgiverne fandt besparelser for 84.000 kWh pr. år (svaren-
de til ca. 84.000 kr. årligt) - primært på belysning, lysstyring 
og udskiftning af pumper.

Smedemester og indehaver, Thomas Glenn Petersen:
”Det har virkelig været en øjenåbner, at få en ekstern rådgi-
ver til at gennemgå hele virksomhedens energiforbrug. Jeg 
havde måske regnet med, at han kunne finde en besparel-
se her og der, men at der var så meget at hente, blev jeg ret 
overrasket over.

Vi har slet ikke haft fokus på vores energiforbrug, så hvis 
ikke vi havde fået lavet energitjek, havde vi aldrig fundet de 
besparelser – det må jeg være ærlig at sige.

Hverdagen går jo sin gang, og vi stiller ikke rigtig spørgsmål-
tegn ved, hvordan vi plejer at gøre tingene. Den eksterne 
rådgiver kom ind fra siden, og stillede en masse spørgsmål 
til, hvorfor pumperne f.eks. var indstillet som de var og for-
talte, hvordan vi kan ændre tingene for at spare energi. Det 
er sådan noget, der skal til – ellers bliver det ikke til noget.

Vi vil gerne investere i de energiforbedringer, der kan tjene 
sig hjem over en 2-3 år – måske længere tid, hvis der er ud-
sigt til store årlige besparelser på energiregningen.”

(Case udlånt af MiljøForum Fyn)

Projektpartnere

Finansiering
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ved hjælp af nye investeringer eller 
ved omlægninger i arbejdsgange.

Kontakt

GREENPLAN
CLEAN

Netværksaktiviteter
Lasse Bork Schmidt

Projektchef 

(+45) 4034 7745
lbs@cleancluster.dk
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Se mere på cleancluster.dk

Med CLEAN Green Plan får du 
adgang til den bedste rådgivning 
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Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart
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