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Grøn omstilling er en afgørende samfundsudvikling, som alle skal forholde sig til. Industri-
virksomhederne i Danmark skal også bidrage til den grønne omstilling, blandt andet ved at 
reducere CO2-udslippet. Mange er allerede bevidste om dette og godt i gang. En udfordring 
for nogen er dog stadig at kunne måle, finde sin baseline og udpege konkrete indsatser for 
virksomheden. Men det kan du nu få hjælp til!

I samarbejde med din virksomhed og Community for Digital og Bæredygtig Produktion i Tre-
kantområdet tilbydes industrivirksomheder i Trekantsområdet, der til dagligt arbejder med 
produktion og grøn omstilling - og med særligt fokus på CO2-regnskab og CO2-reduktion - et 
spændende og lærerigt forløb. 

Netværket er for industrivirksomheder i de 7 kommuner i Trekantområdet.
Netværket er for virksomheder, der ønsker at blive i stand til at udarbejde et årligt klima-
regnskab, finde sin baseline, få indsigt i hvordan man laver en klimastrategi, samt sætter 
mål for egen indsats. 

Deltagerne får:
• Kendskab til metodegrundlag for beregning af CO2
• Lært at bruge klimakompasset
• Identificeret egne indsatsområder
• Inputs til kommunikation om egen indsats

Forløbet er en kombination af workshops, hjemmearbejde, samt individuel rådgivning. Der 
vil være en egenbetaling for deltagelse. Forløbet tilbydes i et samarbejde mellem Vejle 
Erhverv, Business Kolding og NIRAS A/S. 

Kom og høre mere på intromøde den 7. april kl. 9.30 – 11.00 hos Green Tech House, Lade-
stationen/solcellen, Lysholdt Alle 6, 7100 Vejle.

Der vil være mulighed for at søge tilskud til forløbet. På intromødet deltager også Erhvervs-
huset, som fortæller om tilskudsmuligheder til forløbet. Forventet opstart for forløbet er 
august 2022. Find tilmeldingen til intromøde her: https://businesskolding.dk/arrangemen-
ter/intromoede-faa-groent-baelte-i-co2-beregning

Har du spørgsmål – kontakt Jørgen Ranlev, jorrn@vejle.dk Mobil 2134 1371 eller 
Lise Daldorph, lidal@businesskolding.dk Mobil 2924 5934

Community for DIGITAL OG BÆREDYGTIG PRODUKTION i Trekantområdet udbydes af:

TILMELDING


